
You’re Game! - Afstudeerscriptie 
 

 
1 

Play! 

YOU’RE GAME! 
Afstudeerscriptie 

Op welke wijze kunnen Nederlandse musea en gamedesigners hun processen 

tijdens samenwerking op elkaar afstemmen om tot één vloeiend proces te 

komen en daarmee voor beide partijen een goed resultaat te 

bewerkstelligen? 
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Management Summary  

 

Motive  
Lately when I visited a museum, I realised that many institutions are less and less visited by young people, 

unless they have come under accompaniment of a docent. It made me put on my thinking cap. Because now, 

but certainly in the future this group, will form the new generation of museum visitors. However, if museums 

can’t engage this generation presently, why will they do so in the future? Are young people even still addressed 

by museums in this era of knowledge which you can keep, in the form of smartphone, literally in the palm of 

your hand? A source of knowledge with which young people generally do numerous of other things, such as 

playing games. Also I spend my free time gladly on my computer, Xbox and Gamecube. From my craze for 

games the thought raised if this popular pastime could also mean something for museums.  For this reason the 

definition of the problem is as follows:   

“How can Dutch museums and game designers converge their processes during cooperation to reach a 

satisfying result for both parties?”  

Objective and contribution  
Because of the context of my study, this research aims in the first place at the museums and in the second 

place at the game companies. The objective of this research is to give recommendations to museum employees 

concerning the process convergence between Dutch game companies and museums. The added value of this 

research lies in the insights it provides in the possible similarities between games and exhibitions and the 

parallels between the design processes of both. There has still been written a little concerning this subject, 

whereas games could be of great value to museum objectives. Hopefully, the consequence of this research will 

be that museums will consider games as a serious option for enrichment of their offer, and thereby put them 

to use. Not only for the achievement of their own museological objectives, but certainly also to fulfil the wishes 

and needs of the (younger) visitors. 

Final conclusion  
By the use of the most recent possible, literary work and guiding principles and the taking and comparison of 

personal interviews with museum employees and game designers, a connection has been made between the 

theory and the professional practice. Because of this connection, it became possible to draw the following 

conclusion from the components of this research:   

The processes of Dutch museums and game designers can be converged by recognising and accepting the 

parallels between exhibitions and games and the associated processes. The cooperation can be made more 

flexible by acquiring more detailed knowledge about the functioning of games. This not only gives clarification 

in the field of preconceptions. The notion that games are a medium for opening up the information of museum 

objects and thereby make them more substantial for the visitor, gives more insight in the possible connection 

between games and museum objectives. It is precisely because of these objectives that make it important for 

museums to make use of games, not because they are contemporary, cool or fun, but because they are the 

appropriate medium for transmitting the message of the museum.  This also implies that games are deployed in 

the correct way for educational objectives, by attuning their information to the rule structure of games. By the 

involving the game companies early in the design process, an integrated whole can arise that contributes to the 

museological visitor experience.  

Different research questions have conducted to this conclusion, starting with: “What is the exact meaning of 

gamification and games for museums?” , to emphasise the relevance of this research to the aimed target 

group, the museological sector.  In advance, my hypothesis had put that games could connect to the culture 

and everyday environment of young people and adults below the thirty years. Literature and web research 

have confirmed this hypothesis, although the age category had been larger than thought.   
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Because now, but certainly in the future, the under thirty-five years age group, among which the Digital Native, 

will form a new generation of museum visitors. However, this target group, which has been growing up with 

(digital) technology, has a different line of approach then the pensioners of now. At the same time museums 

see the need to create more own income and to reinforce their social relevance. Museums wish more 

participation for the visitors, so that they can be more engaged with the institution. The gamification of the 

society, which goes hand in hand with the rise of the Digital Native, and their surrounding developments, can 

be a reason for museums to add games to the current museological offer.  The several similarities between 

games and exhibitions came most clearly forward by examining the questions: “What are, according to the 

theory, the most important structural elements of a game?” and: “What are, according to the theory, the most 

important structural elements of a exhibition?”. The hypothesis on the first question concerned especially 

programming, artwork and game control. The second question was in advance answered by stating that 

objects, texts, displays and accompanying museological programmes would form the basic structural elements. 

 

It might be interesting  for museums to realise that games are not only a technical matter are, to which they 

can link a tale, but that a game itself consists in a larger whole, which shows parallels with the museological 

sector. Game designers do not develop experiences, but rules for (museum) games. The visitors explore, 

manipulate and imagine themselves into these rules, which can also include the visitor rules of the institution. 

It is by these activities that an experience arises from games. It is important though, that the museum rules do 

not conflict with those of the game itself and that all rules are clear and unambiguous. Game play, or playing 

the game, is the large social element of games which arises from the (social) the interaction of the museum 

visitor, following the rules, to be able play the game.  Concerning narratives, space usage and social interaction, 

several similarities between the processes of game and exhibition design are detected, which can ameliorate 

the cooperation between museums and game designers.   By looking at the secondary exhibition materials it 

has been made clear that games can be considered as an innate part of exhibitions. It is therefore that games 

can have a large interaction with the elements of the exhibition, for example because activities require bright 

light, certain materials or produce unwanted acoustics. It is striking again to see the parallels between 

exhibitions and games. For example, both consider text and graphical elements as a narrator and because 

games are able to communicate symbolically, they can break through linguistic barriers and thus allow museum 

visitor of several nationalities to play together. Moreover it possibly appeasing that games have, just like other 

technologies, a recognizable context. Because although the tempo in which technology itself is developed lies 

high, the ideas behind are most of the time existing for many years. This means that though medium changes, 

the design technique frequently remains the same. Interesting conclusions in the field of these design 

processes could be made by answering the question: What kind of visions do museums and game designers 

have on their processes during cooperation and how are those visions related to the theory?” By researching 

these questions, more similarities between the design processes became clear.   

Both game designers and museum employees indicated that they want to work together at an early stage in 

the design process, to invent ideas and concepts. This would theoretically seen, happen in the initiative stage of 

the cascade model or the idea shaping phase of the model of Lorenc. This second model has parallels with the 

design process of games, because it uses, among other things iterative test phases. This model focuses in the 

pre-evaluation phase, even at the behaviour of people, instead of demographic data, to stipulate target groups 

and topics for exhibitions and utilizes prototypes to determine responses of the audience. Concentrating on 

behaviour, instead of facts for stipulating the target group and contents of the exhibition, seems similar to the 

working method of game designers. Although there are in practice still some small point be to found that do 

not run smoothly, both game designers and museum employees seem to consider the cooperation as a 

learning process, in which must everyone have a clear role. Conclusion is that early involvement of the game 

designer and the joint consideration of ideas, can form a good option  to produce an integrated product.  

Moreover museums must take into account, the fact that the game is not directly visually clear and knows the 

necessity of several tests phases. Also museums must realise that communicating facts is les appropriate for 
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game systems, whereas behaviour, processes and experiences however do fit. For this reason, it can be helpful 

to convert he knowledge they would want to communicate into operations which are aligning to the game 

system. Supposedly the museums will keep their role as commissioning company, however they will probably 

let the game designer join their table for the joint consideration of ideas and concepts. During cooperation the 

difference in company culture, used jargon and feedback seems are considered as possible sticking points of 

which both parties of are able learn. This can become possible by offering more insight in each other's work 

processes and by imagining oneself in the (commercial) company culture of the other sector. A better insight in 

each other's working method is for this reason considered as desirable to improve the cooperation process. 

This can prevent possible image problems of, in the field of games, inexpert museums and funds. 

Insight in the functioning of games shows, as it happens, that they can be more than just recreational.  This 

became especially clear by answering the questions: “What is the exact meaning of gamification and games for 

museums?” and: “In which manner and to what extent can games contribute to museum education?”. In 

addition, there has also been looked at the work field based on the question: “Which vision does museums and 

game designers have on the term “games” and how do these visions relate to the theory?” The game designers 

remained as designers rather close to the theoretical definition of games, whereas the museum employees 

rather mentioned more public-specific elements from the theory, such as interaction. An exhibition 

communicates the message of a museum to the audience, using the relation between object and space. 

However it is not only the objects, or primary museum materials, that transmit this message. Secondary 

exhibition materials support this process. Games are included in those materials and can thus make a 

contribution to both narrative and performative spaces, and to simulated experiences. Games can ensure active 

participation and interaction within the museum, but also with the world outside the museum, by utilizing 

them as, among other things, marketing tools, or for educational means, or as an active and participative 

medium between visitor and collection. By this activity and participation games can create a real experience 

that connects to the visitor’s wishes, or experience economy. Especially the younger visitors have got used to 

and appreciate games as a means of information transfer. Games can therefore communicate the information 

of museum objects in a new manner to the visitor. They form a multi-purpose learning tool that museums can 

utilize both on an individual and collective level, provided that the subject of information connects with the 

game system.  Because of the activity and engagement required for playing games, it appears that games are 

not only able to give means to  educational objectives, but also to the participation objective of the museum, 

by coupling the aim of the game, among other things, to the museum contents. Therefore museums must go in 

search for informative messages which fit the game system, or convert the knowledge they would want to 

communicate. It appears that most suitable for this purpose are processes, insights and experiences.   
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Recommendations  

This research has as added value that it provides insight in the possible consistency between games and 

exhibitions and offers understanding of the similarities between the design processes of both. There has still 

been written a little concerning this subject, whereas games could be of great value to museum objectives. 

Hopefully, the consequence of this research will be that museums will consider games as a serious option for 

enrichment of their offer, and thereby put them to use. Not only for the achievement of their own 

museological objectives, but certainly also to fulfil the wishes and needs of the (younger) visitors.  

Based on this research and its conclusion, the following recommendations can be given:  

 As a museum, consider well if games are the most suitable means to transmit the desired message. 

Put in advance requirements to the medium. For example, if interactivity is undesirable by the 

museum, a games is thus not needed.  

 Be aware that games must remain a means, which can be deployed as a medium and does not form 

an absolute goal by itself. 

  Examine if there is any resistance in the organisation against games and why. Try to remove 

preconceptions by the showing the similarities between exhibitions and games. This way the museum 

can face the game company head on.  

 Involve the game designer as early as possible in the design process of the exhibition. This does not 

only ensures a good harmonisation on objectives and target groups, but can also ensure fresh ideas 

and even a complete integration with the exhibition. 

  Try to attune ideas or the desired message in advance to the possibilities of the rule structure of 

games. This way the cooperation process could be accelerated, because the game designer does not 

have to convert  all the museum information to fit in the game system.   

 Museums are generally used to have a clear image in advance of the finished product (usually an 

exhibition). Games can take all possible kinds of shapes and take the necessary test phases. Take into 

account that for this reason, games need the necessary test phases and take notion that games in the 

first stages generally have no visually spectacular and clear end result.   

 Remain communicative and make clear agreements concerning position and responsibilities. Museum 

employees can possibly share their information on behaviour and the wishes of their visitors with the 

game designers, who can infuse this information into the game. The other way around, game 

designers can offer more insight in the functioning of games, which clarifies the possibilities of games 

for museum employees.  

Future research    
It must be acknowledged that for the practical side of this research, eleven interviews with companies and 

institutions were used. Most of these companies were experienced in the cooperation between museums and 

game designers. It is therefore possible that the conclusions and recommendations could be different when 

more or inexpert persons are being involved in a similar research.  Also this final project hardly mentions 

processes concerning the field of collection preservation and - conservation. Study into the impact of games on 

the museum collection will certainly form an option for future researchers.  
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Samenvatting Nederlands 

 

Aanleiding  
Wanneer ik tegenwoordig een museum bezoek, zie ik in veel instellingen bijna geen jongeren, tenzij ze onder 

begeleiding van een docent zijn gekomen. Het zette mij aan het denken. Want nu, maar zeker in de toekomst 

zal deze groep, de nieuwe generatie museumbezoekers kunnen gaan vormen. Echter, als musea deze generatie 

nu niet goed kunnen bereiken, waarom zullen ze dat dan in de toekomst wel doen? Spreken musea jongeren 

nog wel aan in dit tijdperk van kennis die je, in de vorm van een smartphone, letterlijk in de palm van je hand 

kunt houden? Een bron van kennis, waar jongeren over het algemeen ook tal van andere dingen mee doen, 

zoals het spelen van spelletjes. Ook ik besteed mijn vrije tijd graag aan mijn pc, Xbox en Gamecube. Vanuit mijn 

voorliefde voor games kwam de gedachte of deze populaire tijdverdrijving onder jongeren iets kon betekenen 

voor musea.  

De probleemstelling voor dit afstudeeronderzoek is daarom als volgt:  

 

“Op welke wijze kunnen Nederlandse musea en gamedesigners hun processen tijdens samenwerking op elkaar 

afstemmen om tot één vloeiend proces te komen en daarmee voor beide partijen een goed resultaat te 

bewerkstelligen?”  

 

Doel en bijdrage  
Vanwege de achtergrond van mijn studie, richt dit onderzoek zich in de eerste plaats op de musea en in de 

tweede plaats op gamebedrijven. Het doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te geven aan 

museummedewerkers over de procesafstemming tussen Nederlandse gamebedrijven en musea. Dit onderzoek 

heeft als toegevoegde waarde dat het meer begrip biedt in de mogelijke samenhang tussen games en 

tentoonstellingen en inzicht geeft in de overeenkomsten tussen de ontwerpprocessen van beide. Er is over dit 

onderwerp nog weinig geschreven, terwijl games wel degelijk waarde hebben voor museumdoeleinden. Het 

gevolg van dit onderzoek is hopelijk dat musea games als een serieuze optie gaan beschouwen ter verrijking 

van hun aanbod en het zodoende in gaan zetten ter vervulling van hun eigen museale doelen en wensen, maar 

zeker ook die van de (jongere) bezoekers.  

Eindconclusie  

Door gebruik te maken van zo recent mogelijke, literaire werken en leidraden en de afname en vergelijking van 

persoonlijke interviews met museummedewerkers en gamedesigners, is er verbinding gemaakt tussen de 

theorie en de praktijk. Hierdoor werd het mogelijk om de volgende conclusie te trekken uit de onderdelen van 

dit onderzoek:  

 De processen van de Nederlandse gamedesigners zijn anders dan musea qua ontwikkelproces gewend 

zijn, maar kunnen op elkaar afgestemd worden door het herkennen en erkennen van de parallellen 

tussen tentoonstellingen en games en de bijbehorende processen.  

 Tevens kan de samenwerking versoepeld worden door een lichte verdieping in de werking van games. 

Dit geeft niet alleen opheldering op het gebied van vooroordelen. Het besef dat games een medium 

zijn dat de informatie uit de museumobjecten kan ontsluiten en deze zodoende wezenlijker kan maken 

voor de bezoeker, geeft meer inzicht in de aansluiting van games bij museumdoeleinden.  

 Juist vanwege deze doeleinden is het van belang dat musea games inzetten als middel dat past bij het 

overbrengen van de boodschap en niet omdat het modern, hip, of leuk is. Dit houdt ook in dat games 

op de juiste manier voor educatieve doeleinden worden ingezet, doordat de inhoudt aansluit op de 

regelstructuur van spellen.  

 Door de gamedesigner vroeg in het proces te betrekken, kan een geïntegreerd geheel ontstaan dat 

bijdraagt aan de museale bezoekerservaring. 
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Verscheidene onderzoeksvragen hebben tot deze conclusie geleid, te beginnen bij: “Wat is de precieze 

betekenis van gamification en games voor musea?”, om de relevantie van dit onderzoek voor de beoogde 

doelgroep, de museale sector, te benadrukken. Vooraf was als hypothese gesteld dat games konden aansluiten 

bij de leefwereld van jongeren en volwassenen beneden de dertig jaar. Literatuur- en webonderzoek hebben 

deze hypothese bevestigd, hoewel de leeftijdscategorie groter was dan gedacht.  

Want nu, maar zeker in de toekomst zal de <35jaargroep, waaronder de Digital Native, een nieuwe generatie 

museumbezoekers vormen. Echter, deze doelgroep heeft door het opgroeien met (digitale) technologie een 

andere insteek dan de gepensioneerden van nu. Tegelijkertijd zien musea de noodzaak om meer eigen 

inkomsten te gaan werven en hun maatschappelijke relevantie te versterken. Musea wensen meer participatie 

voor de bezoekers, zodat deze meer betrokken kunnen zijn bij de instelling. De gamification van de 

maatschappij, die hand in hand gaat met de opkomst van de Digital Native, en de ontwikkelingen daaromheen, 

kunnen een aanleiding voor musea zijn om games toe te voegen aan het huidige museale aanbod.  

De diverse overeenkomsten tussen games en tentoonstellingen kwamen het duidelijkst naar voren door het 

onderzoeken van de vragen: “Wat zijn volgens de theorie de belangrijkste bouwstenen van een game?” en: 

“Wat zijn volgens de theorie de belangrijkste bouwstenen van een tentoonstelling?”. De hypothese op de eerste 

vraag betrof vooral programmering, artwork en spelbesturing. De tweede vraag werd vooraf beantwoord door 

te stellen dat objecten, teksten, vitrines en bijbehorende museale programma’s de bouwstenen zouden 

vormen.  

Het is voor musea wellicht interessant om te beseffen dat games niet alleen technische zaken zijn, waaraan zij 

een verhaal kunnen verbinden, maar dat spellen zich in een groter geheel bevinden, die overeenkomsten toont 

met het tentoonstellingswezen. Gamedesigners ontwerpen geen ervaringen, maar regels voor 

(museum)games. De bezoekers leven zich in, verkennen en manipuleren deze regels, waar de huisregels van 

het museum onderdeel van kunnen zijn. Het is door deze activiteiten dat er door games een belevenis voor de 

museumbezoeker ontstaat. Het is belangrijk dat de museumregels niet conflicteren met die uit het spel zelf en 

dat alle regels duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Gameplay, of het spelen van het spel, is het grote sociale 

element van games en is de (sociale) interactie die ontstaat wanneer museumbezoekers de regels volgen om 

het spel te kunnen spelen.  

Wat betreft verhaallijnen, ruimtegebruik en sociale interactie zijn er parallellen tussen de processen in 

tentoonstellingen en bij games te bespeuren, die het samenwerkingsproces tussen musea en gamedesigners 

wellicht kunnen bevorderen.   

Door te kijken vanuit de secundaire tentoonstellingsmaterialen is gebleken dat er in de bouwstenen van een 

tentoonstelling, ruimte is voor games. Spellen kunnen dan ook een grote wisselwerking hebben met de 

elementen uit de exhibition, bijvoorbeeld doordat activiteiten eisen kunnen stellen aan licht, materiaal en 

akoestiek. Opvallend zijn wederom de overeenkomsten tussen tentoonstellingen en games. Zo beschouwen 

beide tekst en grafische elementen als verteller en doordat games in staat zijn symbolisch te communiceren, 

worden er barrières doorbroken die mensen van verschillende nationaliteit normaal belemmeren om samen te 

spelen. Daarnaast is het wellicht een geruststelling dat games, net als andere technologieën, een herkenbare 

achtergrond hebben. Want hoewel het tempo waarin technologie zich ontwikkeld hoog is, bestaan de ideeën 

erachter al vaak jaren. Dit betekent dat het medium verandert, maar dat de ontwerptechniek vaak hetzelfde 

blijft. Interessante conclusies op het gebied van deze ontwerpprocessen konden gemaakt worden door het 

beantwoorden van de vraag: “Wat voor visie hebben musea en gamedesigners op hun processen tijdens 

samenwerking en hoe verhoudt dit zich tot de processen uit de theorie?”. Door het onderzoek naar deze 

vraagstelling, kwamen er ook parallellen aan het licht op het gebied van ontwerpprocessen.  

 

Zowel gamedesigners als museummedewerkers gaven aan al in een vroeg stadium samen te willen werken om 

ideeën en concepten te bedenken. Theoretisch gezien zal dit dan gebeuren in de initiatieffase van het 

cascademodel of de idee vormingsfase van het model van Lorenc, dat parallellen kent met de procedures van 

games, onder andere doordat het iteratieve testfases kent. Dit model richt zich in de pre-evaluatie zelfs op het 

gedrag van mensen, in plaats van demografische gegevens, om doelgroepen en thema’s voor tentoonstellingen 
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te bepalen en stelt door prototypes reacties van het publiek vast. Het concentreren op gedrag, in plaats van 

feiten om de inhoud van de tentoonstelling en de doelgroep te bepalen, lijkt meer in de buurt te komen van de 

werkwijze van gamedesigners. Hoewel er in de praktijk nog enkele stroeve puntjes te vinden zijn, lijken zowel 

gamedesigners, als museummedewerkers de samenwerking als een leerproces te beschouwen, waarin ieder 

een duidelijke rol dient te hebben. Conclusie is dat het vroeg betrekken van de gamedesigner en het 

gezamenlijk bedenken van ideeën een goede optie lijkt om tot een geïntegreerd product te komen. Daarnaast 

moeten musea rekening houden met het feit dat het spel niet direct visueel duidelijk is en diverse tests nodig 

heeft om tot stand te komen. Tevens moeten musea beseffen dat feiten niet goed passen in gamesystemen, 

terwijl gedrag, processen en belevenissen dat wel doen. De kennis die zij over zouden willen brengen door 

middel van games, kan daarom het beste eerst omgezet worden naar handelingen die in het systeem passen. 

De musea zullen vermoedelijk wel de rol als opdrachtgever houden, maar wel om de tafel zitten met de 

gamedesigner als ontwerper of meebedenker. Tijdens de samenwerking lijkt het verschil in bedrijfscultuur, 

jargon en feedback vooral te worden gezien als mogelijke knelpunten waar beide partijen van kunnen leren. Dit 

kan door meer inzicht te bieden in elkaars werkprocessen en door zich in te leven in de al dan niet commerciële 

structuur van de instelling of het bedrijf. Een beter inzicht in elkaars werkwijze wordt daarom als wenselijk 

beschouwd voor een nog betere samenwerking. Dit kan eventuele imagoproblemen voorkomen bij, op het 

gebied van games, onervaren musea en fondsen.  

 

Inzicht in de werking van games toont namelijk aan dat ze niet alleen maar recreatief kunnen zijn.  

Dit werd vooral duidelijk door het beantwoorden van de vragen: “Wat is de precieze betekenis van gamification 

en games voor musea?” en: “Op welke manier en in welke mate kunnen games bijdragen aan educatie in 

musea?” Daarnaast is er ook gekeken naar de praktijk door de vraag: “Welke visie hebben musea en 

gamedesigners op het begrip “games” en hoe verhoudt deze visie zich tot de theorie?” De gamedesigners 

bleven als ontwerpers vrij dicht bij de theoretische definitie van games, terwijl de museummedewerkers meer 

de publieksgerichte elementen uit de theorie, zoals interactie, vaker noemden.  

Een tentoonstelling communiceert de boodschap van een museum naar een publiek, met behulp van de relatie 

tussen object en ruimte. Het zijn echter niet alleen de objecten, of primaire museummaterialen, die deze 

boodschap overbrengen. Secundaire tentoonstellingsmaterialen ondersteunen dit proces. Spellen vallen 

hieronder en kunnen een bijdrage leveren aan zowel narrative en performative spaces, als aan simulated 

experiences. Games kunnen zorgen voor actieve participatie en interactie binnen het museum, maar ook met 

de wereld buiten het museum, onder andere door ze in te zetten als marketingtool, educatiemiddel of als een 

actief en participatief medium tussen bezoeker en collectie. Door deze activiteit en participatie kunnen games 

een echte belevenis creëren, die aansluit op de bezoekerswensen, ofwel de experience economy. Vooral de 

jongere bezoekers zijn immers gewend aan en waarderen games als middel tot informatieoverdracht. Games 

kunnen de informatie van museumobjecten dus op een nieuwe manier communiceren naar de bezoeker. Ze 

vormen een veelzijdig leermiddel dat door musea op zowel individueel als collectief niveau ingezet kunnen 

worden, mits de informatie aansluit op het spelsysteem.  Door de activiteit en betrokkenheid die het spelen 

van spellen vereisen, lijken games niet alleen invulling te kunnen geven aan de educatieve doelen, maar ook 

aan de participatieve doelen van het museum, door onder andere het doel van het spel te koppelen aan de 

museuminhoud. Musea zouden dus op zoek moeten gaan naar informatieve boodschappen die passen in het 

spelsysteem, of de kennis die zij over zouden willen brengen omzetten naar informatie die in het systeem past. 

Het meest geschikt hiervoor lijken processen, inzichten en belevenissen. 
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Aanbevelingen  

Dit onderzoek heeft als toegevoegde waarde dat het meer inzicht biedt in de mogelijke samenhang tussen 

games en tentoonstellingen en inzicht biedt in de overeenkomsten tussen de ontwerpprocessen van beide. Er 

is over dit onderwerp nog weinig geschreven, terwijl games wel degelijk waarde hebben voor 

museumdoeleinden. Het gevolg van dit onderzoek is hopelijk dat musea games als een serieuze optie gaan 

beschouwen ter verrijking van hun aanbod en het zodoende in gaan zetten ter vervulling van hun eigen 

museale doelen en wensen, maar zeker ook die van de (jongere) bezoekers.  

Aan de hand van dit onderzoek en de eerder genoemde onderzoeksresultaten en de conclusie kunnen de 

volgende aanbevelingen gegeven worden:  

 

 Bedenk als museum goed of games het meest geschikte middel zijn om de gewenste boodschap over 

te brengen. Stel van te voren eisen aan het medium. Is interactiviteit bijvoorbeeld niet gewenst, neem 

dan ook geen game.  

 Waak ervoor dat games een middel blijven, dat als medium ingezet kan worden en geen doel op zich 

vormen. 

 Ga na of er weerstand in de organisatie is tegen games en waarom. Probeer eventuele vooroordelen 

weg te nemen door de parallellen te laten zien tussen tentoonstellingen en games. Op deze manier 

kan het museum het gamebedrijf een open blik tonen. 

 Betrek de gamedesigner zo vroeg mogelijk in het proces. Dit zorgt niet alleen voor een goede 

afstemming op doelen en doelgroepen, maar kan ook zorgen voor frisse ideeën en zelfs een volledige 

integratie met de tentoonstelling. 

 Probeer eventuele ideeën of gewenste boodschap al zoveel mogelijk af te stemmen op de 

mogelijkheden van de regelstructuur. Op deze manier kan het samenwerkingsproces versneld worden, 

doordat de gamedesigner niet alle informatie om hoeft te zetten naar zaken die wel in een 

spelsysteem passen.  

 Musea zijn meestal gewend om vooraf een duidelijk voorstel te hebben voor de eindvorm van het 

product, (meestal een tentoonstelling). Houdt rekening met  het feit dat games allerlei gedaantes aan 

kunnen nemen en de nodige testfases behoeven voor er een eindproduct is. Besef dat games daarom 

in de eerste stadia meestal nog geen duidelijk en visueel spectaculair resultaat hebben.  

 Blijf communiceren en maak duidelijke afspraken over positie en verantwoordelijkheden. Wellicht 

kunnen museummedewerkers hun informatie over het gedrag en de wensen van hun bezoekers 

kenbaar maken aan de gamedesigners, die deze informatie kan verwerken in het spelsysteem. 

Andersom kunnen de designers meer inzicht bieden in de werking van spellen, waardoor de 

mogelijkheden van games verduidelijkt wordt voor museummedewerkers. 

 

Toekomstig onderzoek  
Erkend moet worden dat voor de praktijkkant van dit onderzoek gebruik is gemaakt van elf interviews met 

bedrijven en instellingen die bijna allemaal ervaren waren in de samenwerking tussen musea en 

gamedesigners. Wellicht zijn de conclusies en aanbevelingen anders wanneer er meer, of onervaren personen 

bij een soortgelijk onderzoek worden betrokken.  

Tevens vermeldt deze scriptie nauwelijks iets over de gevolgen op het gebied van collectiebeheer en  

-behoud. Onderzoek naar deze gevolgen van games op de collectie zal zeker een optie vormen voor 

toekomstige scriptieschrijvers.  
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Credits – Voorwoord 
 

“You’re game!” is afgeleid van de Engelse uitspraak: “I’m game”, wat zowel betekent dat iemand durft, als wel 

dat iemand mee doet. Game kan tevens ook vertaald worden als wild of prooi. De betekenis hierachter is dat 

jij, als lezer, mijn beoogde doelgroep bent. Tegelijkertijd kan de titel, wanneer uitgesproken als “Your game” 

ook jouw spel betekenen. 

 

Jij doet mee en jij durft. 

Het is jouw spel!  

En daarom ben jij de doelgroep van dit onderzoek.  

 

Een onderzoek dat niet tot stand had kunnen komen zonder de adviezen, hulp en inzet van een aantal 

geweldige mensen.  

 

Linda den Hartigh, zonder jouw kennis van game design had ik waarschijnlijk nooit zoveel gamebedrijven 

kunnen interviewen. Dat er nog tonnen Zelda games voor je uit mogen komen! 

Karel Millenaar, doordat ik jouw boeken zo lang mocht gijzelen en door jouw rake opmerkingen heb je mij 

onbeschrijflijk goed op weg geholpen.  

Mario Jellema, als mijn scriptiebegeleider heb ik veel van je opgestoken. Dat jouw toekomstige studenten 

kortere scripties zullen schrijven! 

René Waling, mijn karatemaatje die stiekem super grafisch designer is. Jij verdient die zwarte band!  

 

Daarnaast wil ik ook graag iedereen bedanken die tijd voor mij heeft vrijgemaakt om zijn of haar standpunten 

en belevenissen met mij te delen. Ontzettend bedankt voor alle interessante en gezellige gesprekken die ik met 

jullie heb mogen houden, ik heb erg veel van jullie kunnen leren. Alle geluk en succes toegewenst!  

 

Geert Nellen – Digital Dreams 

Pim Bouman – Dutch Games Association 

Karel Milllenaar – Fourcelabs 

Jet van Overeem – Gemeentemuseum Den Haag 

Evert Hoogendoorn – IJsfontein 

Sjoerd Wennekes – Monobanda 

Saskia Waterman – Nationaal Glasmuseum Leerdam 

Frank Vermeij en Pieter Aarten – NCB Naturalis 

Dick de Jong – NEMO Science Center 

Susanne Ton – Tropenmuseum 

Floor Scholte – Museum Volkenkunde 

 

Als laatste, maar zeker niet als minste, wil ik ook mijn ouders bedanken. Zonder jullie vertrouwen en trots in mij 

en alles wat jullie voor mij gedaan hebben, was ik vast nooit zover gekomen. Geen eindbaas die ooit tussen ons 

in zal staan!  
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Inleiding – Tutorial  

 

Aanleiding en relevantie 
Zelf ben ik cultuursnuivend opgegroeid en kwam zodoende al van jongs af aan in musea. Wanneer ik echter nu 

een museum bezoek, zie ik in veel instellingen bijna geen jongeren, tenzij ze onder begeleiding van een docent 

zijn gekomen. Het zette mij aan het denken. Want nu, maar zeker in de toekomst zal deze groep, de nieuwe 

generatie museumbezoekers kunnen gaan vormen. Echter, als musea deze generatie nu niet goed kunnen 

bereiken, waarom zullen ze dat dan in de toekomst wel doen? Spreken musea jongeren nog wel aan in dit 

tijdperk van kennis die je, in de vorm van een smartphone, letterlijk in de palm van je hand kunt houden?  

Een bron van kennis, waar jongeren over het algemeen ook tal van andere dingen mee doen, zoals het spelen 

van spelletjes. Ook ik besteed mijn vrije tijd graag aan mijn pc, Xbox en Gamecube. Vanuit mijn voorliefde voor 

games kwam de gedachte of deze populaire tijdverdrijving onder jongeren iets kon betekenen voor musea.  

De probleemstelling voor dit afstudeeronderzoek is daarom als volgt:  

 

“Op welke wijze kunnen Nederlandse musea en gamedesigners hun processen tijdens samenwerking op elkaar 

afstemmen om tot één vloeiend proces te komen en daarmee voor beide partijen een goed resultaat te 

bewerkstelligen?”  

 

Doel en bijdrage  
Vanwege de achtergrond van mijn studie, richt dit onderzoek zich in de eerste plaats op de musea en in de 

tweede plaats op gamebedrijven. Het doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te geven aan 

museummedewerkers over de procesafstemming tussen Nederlandse gamebedrijven en musea. Dit onderzoek 

heeft als toegevoegde waarde dat het meer inzicht biedt in de mogelijke samenhang tussen games en 

tentoonstellingen en inzicht biedt in de overeenkomsten tussen de ontwerpprocessen van beide. Er is over dit 

onderwerp nog weinig geschreven, terwijl games wel degelijk waarde hebben voor museumdoeleinden. Het 

gevolg van dit onderzoek is hopelijk dat musea games als een serieuze optie gaan beschouwen ter verrijking 

van hun aanbod en het zodoende in gaan zetten ter vervulling van hun eigen museale doelen en wensen, maar 

zeker ook die van de (jongere) bezoekers.  

Methodologie  
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van lesstof en aansluitende literatuur van de opleiding cultureel erfgoed 

aan de Reinwardt Academie te Amsterdam. Veel van deze vakliteratuur werd voor dit onderzoek aanbevolen 

door docenten en deskundigen op het gebied van gamedesign. Veelal zijn de meest recente uitgaven gebruikt, 

waardoor de informatie hedendaags nog steeds van toepassing is. Oudere theorieën zijn alleen verwerkt 

wanneer deze deel uitmaken van de huidige lesstof van de Reinwardt Academie.  

In enkele gevallen zijn bepaalde literaire werken leidend, gezien andere auteurs deze werken als standaard 

hanteren, waarnaar zij vervolgens refereren. De voorkeur bestond om de primaire standaard te gebruiken, in 

plaats van te verwijzen naar de secundaire bronnen.  

Naar alle gebruikte literatuur wordt verwezen middels de MLA-methode versie 2009, zoals voorgeschreven 

door het Purdue Online Writing Lab (OWL) en deels aangepast aan de Nederlandse wijze, gebruikelijk op de 

Universiteit van Amsterdam en als, de te gebruiken methode aangewezen door de Reinwardt Academie. 

In het belang van dit onderzoek zijn er enkele lezingen en colleges bijgewoond, zowel persoonlijk als digitaal via 

conferentieopnames welke niet ouder zijn dan vier jaar. Naar deze presentaties wordt verwezen in de MLA-

stijl, via de methode voor speeches, lezingen en andere orale presentaties, inclusief conferenties, zoals 

gepresenteerd door de OWL. Waar het een digitale opname betreft, wordt tevens verwezen naar de 

desbetreffende URL door middel van de notitiewijze voor webbronnen in de aanpak van de MLA.  
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De interviews zijn persoonlijk verlopen en afgelegd door middel van een halfgestructureerde vragenmethode. 

De hoofdvragen zijn van te voren naar alle kandidaten toegestuurd, zodat er uitgedachte antwoorden gegeven 

konden worden. Voor elk interview is er toestemming gevraagd en gekregen voor een geluidsopname welke als 

doel had de uitwerking te optimaliseren. Elk vraaggesprek is samengevat en ter controle opgestuurd naar de 

respondenten en slechts na goedkeuring toegevoegd, om de kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen. Er is 

getracht een diversiteit aan te brengen in de soorten musea en gamebedrijven om het onderzoek op een breed 

werkveld te projecteren. Dit is gedaan door te selecteren op museumtype, collectiesoorten, ervaringsniveaus 

en voornaamste spelproducten. Van elke geïnterviewde is een profiel opgesteld met tevens een beredenering 

waarom voor het desbetreffende museum of bedrijf is gekozen. Ook deze profielen zijn ter controle 

teruggekoppeld aan de respondenten en goedgekeurd. 

Slechts een interview is telefonisch verlopen, gezien een persoonlijke afspraak niet mogelijk was. Echter de 

gebruikte vraagmethodiek en terugkoppeling voor dit vraaggesprek was hetzelfde als bij de overige interviews. 

Dit interview is de enige waarvan geen geluidsopname bestaat.  

Waar in de tekst verwezen wordt naar citaten uit de gesprekken, is gebruik gemaakt van de notitiewijze van de 

MLA-stijl. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn de antwoorden verwerkt in 

vergelijkingstabellen, welke te vinden zijn in de bijlagen.  

 

Alle overige (web)bronnen zijn tevens genoteerd volgens de MLA-methode, versie 2009 zoals omschreven door 

de OWL. Er is getracht voor de inhoud van het onderzoek zo min mogelijk gebruik te maken van websites van 

commerciële instellingen. Waar dit van toepassing is, betreft het voornamelijk afbeeldingen ter verduidelijking 

van de geschreven tekst.  

Alle gebruikte tabellen, grafieken en afbeeldingen zijn genoteerd volgens de MLA-methode en staan tevens 

vermeld in een afbeeldingenlijst. 

Door gebruik te maken van deze, zo recent mogelijke, literaire werken en leidraden en de afname en 

vergelijking van persoonlijke interviews met museummedewerkers en gamedesigners, is er verbinding gemaakt 

tussen de theorie en de praktijk. 
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Opbouw  

Deze scriptie is opgebouwd als een game en bevat daarom credits, een tutorial, verschillende levels, extra 

content en, uiteraard, een eindbaas.  

In deze tutorial (of inleiding) is reeds de hoofdlijn van het onderzoek aangesneden door de vraagstelling: “Op 

welke wijze kunnen Nederlandse musea en gamedesigners hun processen tijdens samenwerking op elkaar 

afstemmen om tot één vloeiend proces te komen en daarmee voor beide partijen een goed resultaat te 

bewerkstelligen?”.Level 1 zal beginnen de achtergronden van het onderzoek uit te lichten aan de hand van 

verscheidene ontwikkelingen en trends op het gebied van games en musea. Daarnaast geeft het een overzicht 

van de voor- en nadelen van spellen voor musea. Vervolgens zal Level 2 dieper ingaan op de gebruikte 

begrippen en kernconcepten van dit onderzoek. In het derde en vierde level wordt door het onderzoeken van 

de bouwstenen van games diverse parallellen duidelijk tussen games en tentoonstellingen. In Level 5 kan 

ontdekt worden wat games kunnen betekenen voor de educatieve rol van musea. Het zesde en laatste level 

haakt in op de overeenkomsten tussen de ontwerpprocessen van tentoonstelling en games. Elk level is 

opgedeeld in diverse hoofdstukken, met ter verduidelijking eigen conclusies. Zoals we van spellen kunnen 

leren, kan ook geleerd worden van dit onderzoek en daarom wordt het doorlezen van elk level beloond met 

experience points. Om als lezer het ultieme niveau te bereiken, moet ook de eindbaas, in de vorm van een 

eindconclusie, getackeld worden. Maar wellicht valt er zelfs nog iets te ontdekken in de bijlagen, of extra 

content.  

En wie weet kunnen we, zoals elk goed spel, in de toekomst een spetterend vervolg verwachten.  

 

  

Tutorial 
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Level 1: Achtergronden 

De aanleiding van het verhaal is je bekend geworden, maar daardoor borrelen er juist vragen op. Waarom 

zouden musea games in huis nemen? Welke voordelen en nadelen zitten er aan games. Zijn jongeren wezenlijk 

zo verschillend van ouderen? En wat is gamification?  

De vragen blijven rondspoken door je gedachten, je honger naar kennis groeit. Een knagende honger, die gestild 

moet worden…Zet de eerste stappen in dit avontuur, verzamel informatie en versla de onderzoeksvraag van dit 

level: “Wat is de precieze betekenis van gamification en games voor musea?”.  

 

Met het verslaan van dit level zal je kennisniveau groeien en kan de honger gestild worden.  

 

Welkom bij Level 1, het begin van dit onderzoek. 

 

Overzicht Level 1  

 

Hoofdstuk 1: Nieuwe generatie? Nieuwe doelgroep!...........................................................................................16 

1.1 Veranderende tijden………………………………………………………………………………………………………………………….16 

1.2 De wens naar participatie…………………………………………………………………………………………………………………..17 

1.3 Gamification, een trend baant de weg……………………………………………………………………………………………….18 

Hoofdstuk 2: Games – Het middel dat aansluit…………………………………………………………………………………………………21 

2.1 De experience economy…………………………………………………………………………………………………………………….22 

2.2 Actie! Bezoekersmotieven………………………………………………………………………………………………………………….23 

2.3 Doen is onthouden…………………………………………………………………………………………………………………………….25 

2.4 New literacy……………………………………………………………………………………………………………………………………….27 

Conclusie hoofdstuk 1 en 2……………………………………………………………………………………………………………………………….29 

Hoofdstuk 3: De afweging – redenen voor en tegen…………………………………………………………………………………………30 

3.1 Games: liever niet?..................................................................................................................................30 

3.2 Games: toch wel?....................................................................................................................................32 

3.3 Potentie vanuit de praktijk…………………………………………………………………………………………………………………35 

Conclusie hoofdstuk 3: De afweging – redenen voor en tegen…………………………………………………………………………36 

Conclusie Level 1: Achtergronden…………………………………………………………………………………………………………………….37 
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Hoofdstuk 1: Nieuwe generatie? Nieuwe doelgroep! 

 
Dit hoofdstuk richt zich op enkele maatschappelijke trends die aanleiding voor musea kunnen zijn om serieus te 

kijken naar wat gamedesign kan bijdragen aan een betere aansluiting met een aantal waarneembare trends. 

Uiteraard moeten musea ook zelf goed nagaan of het nieuwe medium van games bij hun doelen, wensen en 

beleid past. Maar, “Wat zijn de relevante trends in de maatschappij met betrekking tot games en musea?” en: 

“Welke ontwikkelingen spelen zich af in de museale sector?”. 

  

1.1: Veranderende tijden 
De tijden zijn veranderd voor musea. Niet alleen het politieke klimaat, maar ook de maatschappij stelt nieuwe 

eisen. Musea moeten zich meer dan ooit verantwoorden voor hun rol in de maatschappij, hun bestaan 

effectiever rechtvaardigen, meer eigen inkomsten gaan werven, hun rol als leerinstituut versterken en nieuwe 

doelgroepen aanboren. Doelgroepen die overigens meer vraag naar kwaliteit hebben, een actievere rol willen 

en meer vrijetijdsbestedingen dan ooit hebben om uit te kiezen
1
. Dit gegeven bestaat al een tijdje, maar blijft 

bevestigd worden in recente tijdschriften. “De culturele wereld staat voor een ommekeer. Een veranderend 

publiek, een terugtredende overheid en ongekende bezuinigingen doen de sector op zijn grondvesten schudden. 

Maar bovenal is cultuur in een stroomversnelling terecht gekomen van globalisering, commercialisering, 

democratisering en digitalisering”
2
. Met de experience economy als bijna heilig concept neemt de druk toe om 

een hogere bezoekersparticipatie te halen toe, net als de vraag naar individuele ervaringen
3
.  

Nu, maar zeker in de toekomst zal de <35jaargroep, een nieuwe generatie museumbezoekers kunnen vormen. 

Echter, deze doelgroep heeft door de manier van opgroeien een andere insteek dan de gepensioneerden van 

nu. 

Tot nu falen de meeste musea dan ook in het bereiken van deze bezoekers uit deze leeftijdscategorie
4
. 

Redenen hiervoor zijn divers, maar zijn vooral te herleiden naar de eigenschappen van deze nieuwe groep, ook 

wel de Digital Natives genoemd.  

Deze Digital Natives kenmerken zich aan het feit dat e-mail, internet, mobiele telefonie, videogames en andere 

moderne technologieën een wezenlijk onderdeel van hun leven vormen. Door deze digitale omgeving en de 

grote interactie van de jongeren hiermee, is er een duidelijke breuk ontstaan met de ouderen op het gebied 

van informatieopname en -verwerking. Neurologische en sociaalpsychologische studies hebben aangetoond 

dat de veranderingen zich ook daadwerkelijk in de hersenen hebben voorgedaan.  

De studies wezen uit dat personen van beneden de vijfendertig jaar, letterlijk anders denken en anders 

informatie ontvangen en verwerken, dan mensen buiten de categorie.  

Deze zogenoemde Digital Immigrants zijn mensen die niet in de digitale wereld zijn geboren, maar die zich wel 

proberen aan te passen aan de technologieën. Maar hoewel zij zich vele nieuwe ontwikkelingen eigen maken, 

behouden ze toch een “accent”. Zo zijn de Natives gewend om razendsnel informatie te ontvangen en 

verwerken, om te multi-tasken, prefereren ze willekeurige toegang (hypertekst) en beeld boven gewone tekst 

en functioneren ze het best wanneer ze verbonden zijn met hun netwerk. Snelle voldoening en regelmatige 

beloningen doen ze opleven. Games worden verkozen boven “serieus werk”.  

Het probleem is echter dat de Digital Immigrant, weinig waardering heeft voor deze vaardigheden. Dit botst 

wanneer de Immigrant iets wilt uitleggen aan de Native, omdat de tweede geen geduld heeft voor lezingen, 

stapjeslogica en de traditionele eenzijdige klassikale communicatie met lessen  en testen
5
. Uiteraard moet 

opgemerkt worden dat de verschillen tussen de Digital Natives en Digital Immigrants, niet absoluut, maar 

globaal is. Feit blijft dat het verschil er is. 

  

                                                           
1Black, Graham. The engaging museum. Developing museums for visitor involvement. New York: Routledge, 2007: 266-267 
2 Jolema, Johan. ‘koerst kunst’. Boekman, tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, 23e jaargang, winter 2011: 14-20 
3 Black. The engaging museum: 41 
4 Black. The engaging museum: 38 
5 Prensky, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. z.pl: MCB university press, 2001: 1-12 
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Dit verschil in denkwijze en informatieverwerking tussen jongeren en ouderen is daarom een van de redenen 

waarom musea, die deze jonge doelgroep aan willen boren, zich zouden moeten verdiepen in games. In musea 

werken nog veel personen uit de categorie Digital Immigrant, wat het lastig kan maken om de educatieve 

boodschap van het museum over te dragen naar de jongere (en nieuwe) doelgroep. Zoals Prensky stelt: “Digital 

Immigrant teachers assume that learners are the same as they have always been, and that the same methods 

that worked for the teachers when they were students will work for their students now. But that assumption is 

no longer valid. Today‟s learners are different”
6
.   

 

 

1.2: De wens naar participatie  
De nieuwe generaties, of Digital Natives, hebben naast een andere denkwijze en informatieomgang, ook een 

andere invulling van hun vrije tijd, wat wederom betrekking heeft op de musea die deze doelgroep aan zou 

willen trekken. Musea lijken immers steeds meer te moeten concurreren op de vrije tijdsmarkt. 

Echter, tot nu falen de meeste musea in het bereiken van deze groep, omdat deze actieve ervaring zoekt en 

een voorkeur geven aan virtual reality, de pretparkervaring of ook wel een sensueel / emotionele ervaring die 

verscheidene vrijetijdseisen combineert
7
.  Marilyn Hood beschreef al in 1981 zes criteria die mensen nagaan 

om een vrijetijdsbesteding uit te kiezen, in willekeurige volgorde: 1 samenzijn / sociale interactie hebben, 2 iets 

waardevols doen, 3 zich comfortabel en op zijn plaats voelen in de ruimte of omgeving, 4 een uitdaging in 

nieuwe ervaringen hebben, 5 de mogelijkheid tot leren en tot slot 6 actief participeren
8
.   

Ook al stammen deze criteria uit 1981, ze zijn vergelijkbaar met of aansluitend op de eisen die voortkwamen 

uit een recenter onderzoek. Hierin werden als eisen aan vrijetijdsbesteding genoemd: 1 fun / entertainend, 2 

opwindend 3 relaxend / rustgevend 4 een plek om met vrienden naar toe te gaan 5 een onderdompeling in een 

andere wereld en 6 een plek waar je waar voor je geld krijgt
9
. De nieuwere generatie stelt dus allerlei wensen 

aan een vrijetijdsbesteding, waar een museumbezoek onder kan vallen. 

Het inspelen op deze bezoekersgebonden wensen, ofwel het creëren van een interactieve museumbelevenis, 

kan veranderingen betekenen voor het museum. De bezoeker gaat immers een relatie aan met de museale 

structuur van gebouw, tentoonstelling, informatie etc.  Een manier om deze relatie te analyseren is door te 

kijken naar het Interactive Experience Model van Falk en Dierking, dat hiernaast staat in afbeelding 1. Dit model 

gaat uit van een persoonlijke, een sociale en een fysieke context die samen een interactieve belevenis voor 

bezoekers creëren. Ook de Digital Native interpreteert het museum dus vanuit zijn eigen leefwereld. Echter, is 

de museumwereld niet achtergebleven op de digitale leefomgeving van de (nieuwe) jongerendoelgroep?  

Volgens Falk en Dierking behelst de museumervaring gevoelens van avontuur, ontzag, verwantschap met 

geliefden of vrienden en van het zien, aanraken en leren van nieuwe dingen
10

. Dit zijn aspecten die aansluiten 

bij de vrijetijdswensen van de nieuwe doelgroep. Het model geeft echter geen informatie over met welke 

middelen deze doelgroep te benaderen valt. In het korte artikel “Kunst 3.0” van de CJP worden drie trends voor 

2012 beschreven in de museale sector, met als gelijke deler dat het publiek de baas is in musea en de kunst 

terug naar de burger gaat. De laatste trend die het artikel beschrijft is het “zelluf doen” van de bezoeker, ofwel 

participatie, waarbij zowel de kunst als het museum steeds interactiever worden
11

.  

Simpelweg stellen dat een tentoonstelling een “beleving” moet bieden voor de bezoeker is echter geen doel. 

Naar de supermarkt gaan kan namelijk ook een hele belevenis zijn. Elk doel moet een middel hebben om deze 

te bereiken. Dus als de wil en de wens er zijn, blijft er vooral het ‘hoe’ over. Hoe kunnen musea inspelen op de 

vrijetijdsgerichte wensen en eisen van deze nieuwe generaties en een kwalitatieve, (inter)actieve belevenis  

                                                           
6 Prensky, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. z.pl: MCB university press, 2001: 3 
7 Black. The engaging museum: 38 
8 Hood, M.G. Leisure criteria of family participation and non-participation in museums. Geciteerd door Falk, John, H. Lynn D. Dierking. The  

museum experience: 16 
9 Black. The engaging museum: 80 
10 Falk en Dierking. The museum experience: 83-84 
11 Stoffers, Steven. ‘Kunst 3.0’. CJP magazine. Nummer 1, februari / maart 2012: 42-44   
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Afbeelding 1 Interactive experience model 

voor hun bezoekers creëren, een emotionele en sociale ervaring? Zijn er middelen om dit te bereiken en zo ook 

het eigen blikveld te verruimen? En kan dit middel tevens invulling geven aan de educatieve rol van het 

museum?  

 

Met de Digital Native in het achterhoofd, vormen games een optie als een middel om de museumervaring 

beter aan te laten sluiten op de wensen van deze nieuwe generatie en zo de beleving te verrijken. Games 

kunnen zelfs, net als de museumbelevenis, geanalyseerd worden vanuit het model van Falk en Dierking. De 

speler brengt tenslotte net als de museumbezoeker zijn eigen persoonlijke context mee en kan op diverse wijze 

sociale interactie aangaan dankzij het spel. Daarnaast spelen games zich altijd af in een digitale, of fysieke 

ruimte, net zoals de structuren en collectie van het museum de fysieke context kunnen vormen van een 

museumbezoek
12

. Er zal in dit onderzoek dan ook verscheidene referenties naar dit model worden gemaakt 

met betrekking tot games.  

Zoals eerder gesteld, ontvangt en verwerkt de Digital Native informatie op een andere manier. Een nieuwe 

doelgroep kan heb beste bereikt en tevreden gesteld worden door in te spelen op hun leefwereld. De nieuwe 

generaties en hun leefwereld houden nauw verband met de gamification van de maatschappij.  

 

1.3 Gamification, een trend baant de weg  
Om uit te lichten hoe de leefwereld van de Digital Native verband houdt met de gamification van de 

maatschappij, wordt in deze paragraaf het begrip gamification uitgelegd. Daarnaast wordt er ingegaan op de 

invloed die gamification kan hebben voor musea. De deelvragen die centraal staan zijn: “Welke vormen van 

gamification zijn er?” en: “Wat voor invloed kan gamification hebben op musea?”.  

 

Sinds de jaren ’60 is er een culturele trend waar te nemen, waarbij ludieke activiteiten in de samenleving 

opkomen. Het was echter vooral de opkomst van de videogames in de jaren ’70 die het begin van deze trend 

aftrapte. De generaties die opgroeiden met computers en consoles, daarmee zeker de Digital Natvies, zijn 

eigenlijk nooit echt gestopt met spelen. Het sociale stigma van volwassen speelsheid vermindert, terwijl het 

economische belang van digitale games groeit. Men zou kunnen stellen dat dit een generatie heeft gecreëerd, 

waarbinnen speelse impulsen ingebed zijn. Deze stijgende populariteit en economisch belang van digitale 

                                                           
12Falk, John, H., Lynn D. Dierking.The museum experience. Washington: Whalesback Books, 1992: 2-5 
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spellen heeft tevens een boost gegeven aan andere vormen van spelen
13

.  Bewijs hiervoor ligt in de groeiende 

interesse naar serious en pervasive games van zowel de marktindustrie als het onderzoeksveld. Games en 

technologie overstijgen zodoende steeds meer de traditionele grenzen van hun medium. Deze opkomst van de 

speelse activiteiten in de samenleving, die aanleiding is tot deze interesse, wordt ook wel gamification 

genoemd.  

In het kort betreft deze term het toepassen van elementen uit een videogame in een non-gaming opzet, zoals 

een tentoonstelling, om de betrokkenheid van de gebruiker en de gebruikerservaring te verhogen
14

.  

Games raken dan ook steeds meer geïntegreerd in ons dagelijkse leven. Er moet echter, wanneer gekeken 

wordt naar deze personen als doelgroep, altijd een onderscheid gemaakt worden tussen diegene die in de 

digitale wereld zijn opgegroeid  (Digital Natives)en de mensen die zich eraan proberen aan te passen (Digital 

Immigrants) vanwege de verschillen in de manier waarop ze met deze digitale integratie omgaan. Een 

voorbeeld van de integratie komt van Jesse Schell. Hij besprak de grote successen van verschillende Facebook, 

web- en consolegames, zoals Farm Ville, Maffia Wars, de Wii Fiten de Xbox 360 achievements. Hij kwam tot de 

conclusie dat een van de zaken die deze spellen gemeen hadden, de toenadering tot de echte wereld was. 

“What these all have in common, is that they are all bursting thourgh reality.” Hij stelt dan ook dat games niet 

langer om enkel fantasie draaien, maar tegenwoordig ook realistische zaken met zich mee brengen. Realisme 

kan games beter maken, maar bestaat dan vaak uit andere vormen van realiteit dan visuele. Als voorbeelden 

geeft hij onder andere de Xbox achievements, die een prestatiesysteem vormen buiten het spel om. Naast 

voorbeelden van games die meer betrekking krijgen op de echte wereld, noemt Schell ook andere manieren 

waarop spellen ons echte leven binnen dringen
15

. Geo Caching maakt wandelen door het bos leuker, doordat 

er naar een schat gezocht kan worden
16

. Ook noemt hij het twintigjarige jubileum van de populaire tv-serie 

“The Simpsons”. De tv-zender verstopte in al zijn programma’s aanwijzingen om een raadsel op te lossen, 

waarmee een prijs gewonnen kon worden. Op deze manier maakte FoxTv zelfs van tv-kijken een spelletje. Een, 

in de tijd van Schell’s presentatie, nieuwe auto van Ford, de Ford Fusion Hybrid, heeft zelf een zogenaamde 

EcoGuide. Naast de brandstof- en snelheidsmeter, is namelijk rechts op het dashboard ook een plantje te zien. 

Hoe meer brandstof de bestuurder bespaart met zijn rijstijl, hoe groter het plantje groeit. Door een soort 

virtueel huisdier in de auto te installeren, veranderde Ford de manier waarop mensen autoreden.  

Op dit moment zijn het niet alleen de vaardige gamedesigners die dit soort spellen maken, maar ook andere 

mensen die in verschillende bedrijfstakken werkzaam zijn. Schell stelt zelf de vraag wat er dan wel niet zal 

gebeuren wanneer de gamedesigners met dit soort systemen in het dagelijks leven aan de gang gaan? Hij 

beantwoordt deze vraag zelf door het noemen van Lee Scheldon, een gamedesigner die nu lesgeeft aan de 

universiteit van Indiana. Het eerste wat hij daar deed was het puntensysteem veranderen, omdat het volgens 

hem niet werkte. Het motiveerde de leerlingen weinig om echt goede cijfers te halen of hun huiswerk in te 

leveren, wat als de Amerikaanse variant van de zesjesmentaliteit klinkt. Scheldon bedacht een systeem waarbij 

de leerlingen experiencepunten verdienden, net zoals in veel digitale games. Hoe beter het cijfer en hoe beter 

hun huiswerk was, hoe meer punten ze ervoor kregen. Met de punten konden de leerlingen levelen, ofwel 

stijgen in niveau. Door dit systeem steeg de aanwezigheid, de participatie tijdens de lessen, het niveau van het 

ingeleverde huiswerk en de scores bij toetsen.  

Jesse Schell vraagt zich vervolgens af, dat als een gamedesigner het schoolsysteem kan veranderen, wat er 

gebeurt wanneer gamedesigners zich bezig gaan houden met allerlei zegeltjes, die ook wij in Nederland kennen 

van onder andere het tankstation en de supermarkt? Hij schetst vervolgens een toekomstbeeld waarin men 

punten voor bijna alles kan krijgen. Hij noemt onder andere het poetsen van je tanden, het nemen van de bus 

en het goed volgen van je pianolessen, omdat verzekeringen en de overheid hier extra punten voor geven en je 

                                                           
13 Montola, Markus, Jaakko Stenros, Annika Waern. Pervasive games. Theory and design. Amsterdam enz.: Elsevier, 2009: 266  
14 Detering, Sebaastian e.a. Gamification: using game design elements in non-gaming contexts. Vancouver, 2011. Web. 21-03-2012     

<http://gamification-research.org/wp-content/uploads/2011/04/01-Deterding-Sicart-Nacke-OHara-Dixon.pdf > 
15Schell, Jesse. ‘when games invade real life’ Design out of the box, DICE 2010. Conferentie. 01-04-2012    

<http://www.ted.com/talks/lang/en/jesse_schell_when_games_invade_real_life.html> 
16 Groundspeak Inc. Geocaching.com. Web. 2012. 01-04-2012 http://www.geocaching.com/  

http://gamification-research.org/wp-content/uploads/2011/04/01-Deterding-Sicart-Nacke-OHara-Dixon.pdf
http://www.ted.com/talks/lang/en/jesse_schell_when_games_invade_real_life.html
http://www.geocaching.com/
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daarmee kortingen in winkels kan verdienen
17

. Schell gaat uiteindelijk vrij ver met zijn voorbeelden, maar geeft 

zeker stof tot nadenken. Zijn grote conclusie is namelijk dat een goed opgezet gamesysteem gedrag kan 

beïnvloeden en mensen kan laten inspireren en nadenken over hun gedrag. Stel dat musea bijvoorbeeld via 

een spelsysteem punten uitdelen voor het bezoeken van tentoonstellingen, of het schrijven van reacties 

daarop op social media? De huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, waaronder de 

gamification, kunnen het mogelijk maken om via games bezoekers te inspireren, te laten participeren en te 

stimuleren om meer met musea bezig te zijn. De samenleving ontwikkelt zich tot een speelse variant, inclusief 

een geheel nieuwe generatie in de vorm van de Digital Navite. Misschien moeten musea hier wel op inspelen. 

Zoals Jeroen van Mastrigt stelt: “Er is nieuwe generatie voor wie technologie en games een tweede natuur zijn. 

Als wij geen aansluiting weten te vinden bij die nieuwe generatie, dan zal deze ons op een gegeven moment 

links laten liggen”
18

. Wanneer musea potentie zien in de Digital Native als doelgroep en deze willen bereiken 

via gamification, zijn games een middel om dit doel te bereiken. Spellen vormen immers een medium, dat met 

verscheidene technieken aan kan sluiten bij de Digital Native en in musea voor verschillende thema’s ingezet 

kan worden. De manieren waarop games deze aansluiting kunnen maken, wordt uitgelicht in hoofdstuk 2: 

Games – Het middel dat aansluit.  

                                                           
17 Schell, Jesse. ‘when games invade real life’ Design out of the box, DICE 2010. Conferentie. 01-04-2012  

<http://www.ted.com/talks/lang/en/jesse_schell_when_games_invade_real_life.html> 
18 Mastrigt, Jeroen van. ‘De kansen en mogelijkheden van serious games voor de erfgoedsector’ FARO Games & Erfgoed, z.pl. 12-12-2008.   

Conferentie. 26-03-2012 <http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3 > 

http://www.ted.com/talks/lang/en/jesse_schell_when_games_invade_real_life.html
http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3
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Hoofdstuk 2: Games - Het middel dat aansluit  
 

“Ik geloof er heilig in dat games meer zijn dan alleen een kinderspel. Ze zijn wezenlijk de volgende stap in onze 

evolutie. Ik denk dat wij met behulp van games anders gaan denken, werken, helpen en zelfs oorlog voeren. 
19

”. 

 Een uitspraak van Jeroen van Mastrigt, maar kunnen games echt zo’n verschil maken?  

 

Van scholen
20

 tot zorginstellingen
21

, veel soorten instellingen wenden zich tegenwoordig voor allerlei doelen 

en wensen tot games in alle soorten en maten, wellicht met het oog om de Digital Native meer te betrekken. 

Zelfs het alledaagse leven ontkomt niet meer aan speelse invloeden, of gamification. Getuigen hiervan zijn de 

pianotrap om beweging te stimuleren, ’s werelds diepste vuilnisbak, die meer afval ophaalde dan zijn 

soortgenoten en het flessendepot dat in een arcadespel werd veranderd en daardoor door meer dan honderd 

mensen werd gebruikt. Zijn alledaagse soortgenoot werd die dag slechts twee keer gebruikt
22

. Hoewel deze 

voorbeelden commerciële initiatieven betreft, tonen de resultaten wel degelijk dat speelsheid gedrag kan 

beïnvloeden, mensen kan laten participeren en mensen kan motiveren.  

Games kunnen als medium met verscheidene technieken aansluiten bij de Digital Native en kunnen in musea 

voor verschillende thema’s ingezet worden. 

 

2.1 De experience economy 
Het huidige publiek ontvangt kunst, mode, film, architectuur en design als een meer verbonden geheel van 

verbeelding. Technologieën wisselen nu vooral tussen omgevingen met film, theater en displays. Het gebruik 

van digitale en mediatechnieken in tentoonstellingen is vrij normaal geworden. Het publiek wordt betrokken 

op een voor hun bekende manier. De snelle ontwikkelingen in de technologie hebben het dan ook mogelijk 

gemaakt voor het productproces om zich meer te richten op flexibele en open strategieën, die gerichte 

interactiviteit mogelijk maken. Wanneer een museum een tentoonstelling plant, wordt er een rijke variëteit 

aan producten gemaakt. Boeken, koopwaar, films, cd’s, kleding, educatieve programma’s zijn tegenwoordig 

allemaal producten die horen bij een tentoonstelling
23

.   

 

Tabel 1 Kenmerken experience economy en vrijetijdseisen 

Kenmerken experience economy Vrijetijdseisen moderne mens 
 

Alle zintuigen moeten erbij betrokken zijn 
 

Een onderdompeling in een andere wereld 

Men wordt emotioneel geraakt Relaxend / rustgevend 
 

Er moet sprake zijn van een verhoogde concentratie en 
focus 
 

Opwindend  
 

Er is sprake van een veranderd tijdsbesef Fun / entertainend 
 

Er bestaat contact met de omgeving door te doen en te 
ondergaan 
 

Een plek om met vrienden naar toe te gaan  
 

Het proces is voor ieder uniek en heeft intrinsieke waarde Een plek waar je waar voor je geld krijgt 

                                                           
19 Mastrigt, Jeroen van. ‘De kansen en mogelijkheden van serious games voor de erfgoedsector’ FARO Games & Erfgoed, z.pl. 12-12-2008.  

Conferentie. 26-03-2012 <http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3 > 
20 Voor meer informatie zie: Mayer, Steggers-Jager en Bekebrede. Spelend leren in virtuele werelden  
21 Pous, Irene de. ‘In een spel kun je ziekte overwinnen’. Volkskrant. 25-10-2011: 10 
22 The fun theory. ‘Pianotrap’ YouTube.Dagelijkse update Web 29-02-2012 <http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw > en 

 ‘’s Werelds diepste   vuilnisbak’ Web 21-03-2012<http://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw&feature=related> en  

‘flessenspel’ Web. 21-03-2012 <http://www.youtube.com/watch?v=zSiHjMU-MUo&feature=related> 
23 Dernie, David. Exhibition design. Londen: Laurence King Publishing, 2007Flanagan, Mary. Critical Play. Radical game design. Cambridge  

enz.: The MIT press,2009: 9-10 

http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3
http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
http://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zSiHjMU-MUo&feature=related
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Maar hoe zorgen musea voor een actieve belevenis, echte actieve betrokkenheid van de bezoeker en interactie 

met de objecten op een niveau dat aansluit bij de wensen van de doelgroep?  Met andere woorden, hoe sluit 

de experience economy aan op de vrijetijdswereld van de Digital Native? Om de overeenkomsten duidelijk te 

maken, zijn de zes kenmerken van een betekenisvolle belevenis uit de nieuwste versie van “The experience 

economy” 
24

 in een tabel geplaatst met de eerder genoemde vrijetijdseisen van de moderne mens
25

. De 

volgorde waarin deze zes vrijetijdseisen geplaatst zijn raakt deels aan de kenmerken van de experience 

economy. Zie voor meer overzicht de vergelijking tabel 1 hiernaast.  

 

Een onderdompeling in een andere wereld en het raken van emoties kan immers gebeuren door alle zintuigen 

van de speler of bezoeker te betrekken. Het spelen van een spel is het spel ervaren. Je ziet, hoort, voelt, ruikt 

en proeft het spel. Gedurende het spelen beweeg je jouw lichaam, voel je emoties over de mogelijke uitkomst, 

communiceer je met andere spelers en veranderen jouw denkpatronen
26

. De belevenissen die games kunnen 

creëren, worden eigenlijk gedurende dit gehele onderzoek besproken, maar vooral de sociale belevenis in 

hoofdstuk 9: Spelen – De sociale belevenis.  

Een verhoogde concentratie en focus kunnen ontstaan bij spannende of opwindende ervaringen. Hetzelfde 

geld voor een veranderend tijdsbesef doordat een bezigheid leuk of entertainend is. Dit raakt aan de flow-

theory van Csikszentmihalyi, zoals besproken in hoofdstuk 12: (museale) leertheorieën en games. Als kenmerk 

van de experience economy wordt daarnaast genoemd dat mensen contact hebben met hun omgeving, door te 

doen en te ondergaan. Voor games in een museum kan dit onder andere vallen onder ontdekkend leren, het 

behaviorisme of zelfs het constructivisme. Hoe mensen hun museumgame fysiek ervaren wordt in meerdere 

hoofdstukken besproken. De manier waarop ze er echter iets van kunnen leren komt in deel 5: Games, musea 

en leren, aan bod. Uiteraard kan het contact met de omgeving ook op een sociale manier gelegd worden, door 

dingen samen te doen. Bijvoorbeeld het spelen van een museumgame met vrienden. Deze vrijetijdseis wordt 

door middel van de sociale interactie van games besproken in hoofdstuk 9: Spelen – De sociale belevenis. 

Het feit dat volgens de kenmerken van de experience economy de belevenis voor iedereen uniek moet zijn en 

een intrinsieke waarde moet hebben, vind ik echter opvallend
27

. Er kan namelijk gesteld worden dat door de 

persoonlijke context die iedereen overal, dus ook het museum, mee naar toe neemt, elke belevenis voor ieder 

persoon anders is. Het is de achtergrond van verwachtingen, wensen, eisen, eigen kennis etc. die een deel van 

de belevenis vormen
28

. Of de spelende bezoeker dus waar voor zijn geld krijgt, zoals hij graag wilt, is dus altijd 

deels afhankelijk van zijn eigen persoonlijke context.  

 

Het is echter niet alleen de aansluiting op de doelgroep die zal motiveren tot bezoek. Ook andere aspecten van 

de bezoeker vormen, bewust en onbewust een motivering om actie te ondernemen.  

 

  

                                                           
24 Boswijk, Albert, Ed Peelen. Een nieuwe kijk op de experience economy. Betekenisvolle belevenissen. 2e editie. z.pl: Pearson Education  

Benelux, 2008: 42-49 
25 Black, Graham. The engaging museum. Developing museums for visitor involvement. New York: Routledge, 2007:80 
26 Salen, Katie, Eric Zimmerman. Rules of play. Game design Fundamentals. z.pl: Massachusetts institute of technology, 2004: 314 
27 Boswijk en Peelen. Een nieuwe kijk op de experience economy: 42-49 
28 Falk en Dierking. The Museum experience: 20-37 
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2.2 Actie! Bezoekersmotieven  

 Mensen komen door de experience economy  in situaties terecht waarin hun zintuigen worden geprikkeld en 

zich emoties en een belevenis voordoen. Het toeval speelt een rol, maar de mens zelf geeft ook sturing aan 

deze situaties door middel van zijn behoeftes en drijfveren, waar games deel vanuit kunnen maken. De 

behoeftepiramide van Abraham Maslow legt de sturing uit door een hiërarchie aan behoeften op te noemen. 

De basis van de piramide bestaat uit fysiologische behoeften zoals honger en dorst. Deze moeten eerst vervuld 

worden, voordat een men iets anders kan doen. De andere niveaus zijn veiligheidsbehoeften, behoefte aan 

liefde en geborgenheid, behoefte aan eigenwaarde en tot slot zelfverwezenlijking. Al deze behoeftes, vervult 

op bepaalde niveaus, dragen bij aan een goede museumervaring
29

. Een bezoeker zal bijvoorbeeld minder goed 

informatie in zich op kunnen nemen op een lege maag. Games zitten op het niveau van behoefte aan 

eigenwaarde, aangezien daar onder andere een behoefte aan competitie zit, een element dat eigen is aan 

games. Er zijn echter nog veel meer bezigheden die deze kwaliteit bezitten. Om de redenen van een bezoeker 

om een museumgame te spelen te achterhalen, is het daarom interessanter om naar de theorie van Frijda te 

kijken. Deze onderscheidt vier drijfveren van mensen om acties te ondernemen, waarvan de eerste de wens is 

om niet alleen te zijn. De tweede drijfveer is er een van controle houden over een vertrouwde omgeving. Als 

derde wordt er een hunkering genoemd om iets nieuws mee te willen maken en als vierde erkenning en 

waardering
30

. Deze vier drijfveren van mensen om actie te ondernemen, zijn uiteen gezet in afbeelding 2 

hiernaast. 

  

Games kunnen zowel individueel tegen het systeem, als samen met anderen gespeeld worden. Over de sociale 

interactiviteit die games te bieden hebben, staat meer geschreven in hoofdstuk 9: Spelen – De sociale 

belevenis. Net als het museum zelf, staan spellen open voor zowel een individuele, als een gezamenlijke 

beleving. Ook zijn games in staat om spelers controle te laten behouden over hun omgeving.  Dit is tevens een 

van de voorwaarden voor flow en wordt daarom verder behandeld in hoofdstuk 12: (museale) leertheorieën en 

games.  

Spellen kunnen een bijna eindeloze variëteit aan belevenissen bieden, zo ook “iets nieuws” voor de bezoeker. 

De manieren waarop games deze ervaringen kunnen creëren, beschrijf ik gedurende dit hele onderzoek. De 

laatste drijfveer is erkenning en waardering.  

“Wow, je staat in de highscore!” “haha, ik heb toch uiteindelijk die moeilijke puzzel opgelost”, “zo hé, dat was 

echt goed teamwork bij het verslaan van die eindbaas!” Misschien klinken deze gedachtes en uitspraken je wel 

bekend in de oren. Games zijn op allerlei niveaus in staat om erkenning, waardering of een gevoel van prestatie 

te brengen aan de speler
31

.  

 

Games kunnen dus op verschillende manieren de bezoeker aanspreken. Of dit nu komt doordat ze inspelen op 

de vrijetijdswensen van de (nieuwe) doelgroepen, of omdat ze mensen motiveren door hun drijfveren aan te 

spreken.  

Er zijn echter nog meer redenen voor musea om met gamedesigners samen te werken. Een daarvan is de 

educatieve waarde die spellen bezitten.  

  

                                                           
29 Smit, Ruben. ‘Theorie van het Tentoonstellen. Start-up en uitgangspunten’. Reinwardt Academie. Amsterdam 3e lesdag van februari  

2011. College.  
30 Boswijk en Peelen. Een nieuwe kijk op de experience economy: 42-49 
31 Salen en Zimmerman. Rules of play: 314-316 
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Afbeelding 2 Drijfveren van mensen om actie te ondernemen 
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2.3 Doen is onthouden 

Denk eens na, wat heb je deze week beter onthouden: het nieuwsonderwerp dat je alleen gelezen hebt, of het 

onderwerp waar je op het werk of met vrienden over gediscussieerd hebt? En wat zit er dieper in je 

herinnering: de tekst over zwaartekracht uit het natuurkundeboek, of het proefje dat je in de les mocht 

uitvoeren? Dingen die we als kind deden, kunnen we ons vaak ook beter herinneren dan dingen die we 

hoorden. Bij games draait het om activiteit, participatie en interactiviteit, waarvan mensen prima in staat zijn 

om te leren.  

 

De uitkomsten van Edgar Dale’s onderzoeken zijn interessant om te zien hoe memorabel een tentoonstelling is 

en hoeveel de bezoeker ervan opsteekt, maar ook in hoeverre games geschikt zijn om informatie over te 

brengen. Dale ontwierp zowel de leerkegel als de ervaringskegel, welke ter verduidelijking hiernaast geplaatst 

zijn in afbeelding 3 en 4. Bij deze afbeelding komt duidelijk naar voren dat er na twee weken maar tien procent 

onthouden wordt van wat er te lezen valt, ofwel de museumteksten. Sowieso kan er vastgesteld worden dat de 

bezoeker lang niet alle tekstbordjes, muurteksten enzovoort leest. Men kan zich dus afvragen of alle tijd en 

moeite die in (lange) teksten gestoken wordt, wel echt aansluit bij het educatieve doel van musea.  

Wat ook uit de leerkegel valt op te maken, is dat het kijken naar een tentoonstelling als een passieve activiteit 

wordt opgevat. Maar dat is toch niet wat musea tegenwoordig willen? De bedoeling is toch een actieve, 

memorabele belevenis, geen passieve activiteit waarvan maar vijftig procent onthouden wordt? 

Bezoekers onthouden volgens Dale’s leerkegel meer van wat ze zeggen en doen. De achtergrond in deze 

bezigheden ligt in participatie en het daadwerkelijk zelf doen van acties. Als voorbeelden van activiteiten 

waarvan wij zelfs negentig procent onthouden staat onder andere het simuleren van de echte ervaring, een 

activiteit waar games uitstekend voor geschikt zijn.  

Zoals hiernaast zichtbaar is in afbeelding 4, worden dit soort ervaringen in de ervaringskegel van Dale 

uitgedachte, kunstmatige belevenissen en directe, doelbewuste belevenissen genoemd
32

.  

Het feit dat games juist dit soort kunstmatige, doelgerichte belevenissen zijn, wordt verder uitgelegd in de 

definiëring van games in Level 2: Begrippen en kernconcepten. 

Games kunnen dus voor een memorabele en leerzame activiteit in musea zorgen. 

 

Een andere leerpsycholoog die leren door doen onderzocht was John Dewey. Hij beargumenteerde dat 

leerlingen door ervaringen moesten leren, zodat ze niet alleen kennis kregen, maar ook vaardigheden, 

gedragingen en houdingen op deden, die gebruikt konden worden om een verscheidenheid aan problemen op 

te lossen
33

.  

 

  

                                                           
32 Smit, Ruben. ‘Op weg naar sublimatie. Welke leerstrategieën passen bezoekers toe?’ Reinwardt Academie. Amsterdam: 3 1 feb. 2011.   

College 
33 Simkin, John ‘John Dewey’ Dagelijkse update. Web. 01-04-2012 <http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAdewey.htm>  

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAdewey.htm
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Afbeelding 3 Dale's Cone of learning 

  

Afbeelding 4 Dale's Cone of experience 
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2.4 New literacy  

Er is een ontwikkeling die het gedrag en de vaardigheden van de Digital Native typeert: de New Literacy, of de 

digitale geletterdheid. Deze beweging stelt, vergelijkbaar met Edgar Dale, dat mensen het beste kunnen leren 

uit hun eigen activiteiten en ervaringen. Onder de digitale geletterdheid vallen nieuwe soorten vaardigheden, 

die mensen moeten opdoen, om in de huidige maatschappij mee te komen. Gedacht kan worden aan de 

integratie van de Digital Immigrant in het huidige digitale tijdperk, waarin internet en andere digitale 

vaardigheden steeds belangrijker worden. De manier waarop deze vaardigheden volgens de New Literacy 

geleerd worden, is door ze actief te gebruiken en daardoor uit ervaring te leren.  

 

Zodoende eindigt het waarom van games bij waar het mee begon: de huidige generatie in de vorm van de 

Digital Native. Hiervoor werd al beschreven dat deze groep mensen andere eisen stellen aan hun vrije tijd
34

 en 

dat deze generatie wezenlijk anders is. De mensen zijn snel, ongeduldig, interactief- en willen en kunnen veel 

taken tegelijk uitvoeren
35

. Ze hebben verhoogde probleemoplossingkwaliteiten, kunnen multitasken en hebben 

een vergroot vertrouwen in het eigen initiatief is
36

. Deze nieuwe generatie creëert en deelt content, bekijkt en 

bekritiseert dat van anderen en bouwt (digitaal) aan netwerken. Facebook, Twitter, YouTube en blogs zijn maar 

een kleine greep uit de manieren waarop deze cultuur creëert, deelt en communiceert.  

De particpatory culture is opgestaan. 

 

Door deze deelnemende gemeenschap is de geletterdheid verschoven van individuele expressie naar 

gezamenlijke betrokkenheid. De nieuwe, of digitale geletterdheid heeft vooral betrekking op sociale 

vaardigheden die ontwikkeld zijn door samenwerking en netwerken. Deze bouwen voort op de basis van 

traditionele geletterdheid, onderzoeksvaardigheden, technische vaardigheden en kritische analyse. Het zijn 

sociale skills die tegenwoordig als essentieel worden gezien voor het slagen in de huidige 

informatiemaatschappij. Hierna volgen enkele voorbeelden van dit soort vaardigheden.  

 Play: het vermogen om te experimenteren met de omgeving als vorm van probleem oplossen.  

 Performance: het vermogen om andere identiteiten aan te nemen om te improviseren en te ontdekken. 

 Verspreide cognitie (Distributed cognition):het vermogen om betekenisvol met tools om te gaan die de 

mentale capaciteiten vergroten. 

 Collectieve intelligentie: het vermogen om kennis samen te brengen en notities te vergelijken met anderen 

om een gemeenschappelijk doel te behalen.  

 Transmedia navigatie: het vermogen om de golf van verhalen en informatie te volgen via verschillende 

media. 

 Onderhandeling: het vermogen om langs verschillende gemeenschappen te reizen, om verschillende 

standpunten te bespeuren en te respecteren en alternatieve normen te begrijpen.  

 

Er zijn verschillende voorbeelden van succesverhalen van jonge mensen. Zo zou de browser FireFox niet 

bestaan zonder de veertienjarige Blake Ross. Het punt is dat de successen van deze tieners zijn ontstaan 

doordat zij zich vaardigheden hebben eigen gemaakt buiten die van scholen om. Het voeren van campagnes, 

het verdedigen van civiele rechten, het programmeren van computers, het runnen van een bedrijf, het zijn 

allemaal activiteiten die deze tieners geleerd en uitgevoerd hebben, buiten school om. Zij hebben zich deze 

vaardigheden aangeleerd door te participeren in de informele leeromgevingen van fans en gamers.  

Henry Jenkins stelt dat games vaardigheden aan kunnen leren die niet uit een boek te leren vallen en dat dit 

een voordeel is in de huidige informatiemaatschappij 
37

.  

                                                           
34 Hood, M.G. “Leisure criteria of family participation and non-participation in museums” Geciteerd door Falk en Dierking. The museum  

experience: 16 en Black. The engaging museum: 80 
35 Mayer, Stegers-Jager en Bekebrede. Spelend leren in virtuele werelden: 20 
36 Bogost. Persuasive Games: 266 
37Jenkings, Henry e.a. Confronting the challenges of particapatory culture: media education for the 21th century. Mac Arthur  

Foundation,2006: 3-4 Web. 26-03-2012 <http://newmedialiteracies.org/files/working/NMLWhitePaper.pdf > 

http://newmedialiteracies.org/files/working/NMLWhitePaper.pdf
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Enkele van deze vaardigheden van de digitale geletterdheid worden besproken aan de hand van de 

kernconcepten van games in Level 2: Begrippen en kernconcepten. Zo zijn games een uitstekende plek om te 

experimenteren met acties en omgevingen, zonder dat daar direct zware consequenties aan zitten in de 

werkelijkheid. Dit gebeurt door middel van een van de kernconcepten van games, de magic circle. Meer 

hierover kunt u lezen in paragraaf 6.5: De magic circle. Het trainen van het vermogen om zich te verplaatsen in 

verschillende identiteiten, maar ook om diverse standpunten en alternatieve normen te onderzoeken kan 

onder andere gedaan worden door middel van rollenspellen. Dit kan echter ook verwerkt worden in het 

keuzesysteem van games, waarover meer in onder andere paragraaf 6.4: interactiviteit. Daarnaast zijn games 

ook geschikte plekken om de kennis van de spelers samen te voegen, te delen en te vergelijken. Dit kan zelfs de 

manier zijn waarop het spel gespeeld moet worden. Zo bundelen de World of Warcraft spelers hun kennis en 

krachten om de grote eindbaas te kunnen verslaan. Meer over dit sociale kennisaspect staat geschreven in 

hoofdstuk 9: Spelen – De sociale belevenis en paragraaf 12.4: Samen leren – Collectieve intelligentie.  

Jeroen van Mastrigt beaamt in zijn lezing het gegeven dat games diverse vaardigheden kunnen overbrengen. 

“Games sluiten heel goed aan bij het verwerven van competenties die nodig zijn om in een 

informatiesamenleving succesvol te zijn.” Hij geeft als voorbeeld een onderzoek van de IBM (International 

Business Machines Corporation). De uitkomst van het onderzoek was dat bepaalde spelers van het bekende 

online spel World of Warcraft dezelfde vaardigheden opdeden als de managers van een middelgrote afdeling 

van het IBM. De spelers regelen voor een groot gevecht voldoende capabele mensen, de juiste strategieën, 

benodigdheden, wapens etc. en zorgen ervoor dat alles er op tijd en op de juiste plaats is. Ze leren in een 

wereld vol elfen en trollen vaardigheden die ze in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Van Mastrigt stelt 

daarnaast dat de communicatie in musea vaak lineair en eenzijdig is. Veel games, mits goed ontworpen, zijn 

veelzijdig en communiceren op meerdere niveaus. Mede hierdoor passen ze binnen de media nieuwe 

geletterdheid. Daarnaast noemt hij als groot verschil dat de oude museummedia passief zijn. Denk hierbij 

vooral aan (audio)rondleidingen, video’s en sommige interactives. Zelfs musea die al enigszins aan games doen, 

komen er bij hem niet volledig ongeschonden vanaf, gezien hij sommige museumgames “dodelijk saai”  

noemt
38

.  

  

                                                           
38 Mastrigt, Jeroen van. ‘De kansen en mogelijkheden van serious games voor de erfgoedsector’ FARO Games & Erfgoed, z.pl. 12-12-2008.  

Conferentie. 26-03-2012 <http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3 > 

http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3
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Conclusie hoofdstuk 1 en 2  

“Wat is de precieze betekenis van gamification en games voor musea?”.  

 

Na uitwerking van de deelvragen wordt er een duidelijk verband zichtbaar tussen trends en ontwikkelingen in 

de maatschappij en de ontwikkelingen in de museale sector. Door de grote rol van (digital) technologie in de 

samenleving, zijn er generaties ontstaan die een duidelijke breuk hebben ten opzichte van hun voorgangers. De 

Digital Natives ontvangen en verwerken informatie niet alleen anders, ze vullen ook hun vrije tijd anders in.  

Tegelijkertijd lijken vooral de grote bezuinigingen op de culturele sector door de politiek een startsignaal 

afgegeven te hebben voor veranderingen in de museumwereld. Door deze bezuinigingsmaatregelen zijn musea 

genoodzaakt om meer eigen inkomsten te werven en moeten daarom hun bestaan en maatschappelijke 

relevantie effectiever verantwoorden. Hoewel musea ook vanuit zichzelf op zoek zijn naar nieuwe 

doelgroepen, lijken deze politieke ontwikkelingen toch ook een extra aanzet hiertoe te zijn. 

De grootste doelgroep die musea tot op heden lastig kunnen bereiken valt in de leeftijdscategorie van de 

Digital Native. Het zijn generaties die opgegroeid zijn met nieuwe media en andere vrijetijds- en kwaliteitseisen 

dan de generaties voor hen. Zij zijn gewend aan speelse activiteiten en hebben zich dit eigen gemaakt. 

Daarnaast hechten veel Digital Natives een groot belang aan actieve participatie, (sociale) interactie en 

belevenissen. Dit lijkt verband te hebben met de maatschappelijke verandering die door Pine en Gilmore wordt 

bestempeld als de experience economy. Deze focus op het creëren van kwalitatieve belevenissen heeft er deels 

voor gezorgd dat musea moeten concurreren op de vrijetijdsmarkt.  

Wanneer musea hun maatschappelijke relevantie willen versterken, dan kan dit door ook de Digital Native 

proberen aan te spreken. Zoals uit de onderzoeken van Graham Black blijkt, falen echter veel musea tot nu toe 

om deze nieuwe doelgroep aan te boren. Wellicht komt dit door het probleem dat Prensky aankaart. De Digital 

Immigrant probeert de Digital Native aan te spreken, zonder dit vanuit de leefwereld van de tweede te doen.  

Het bereiken van de Digital Natives kan het beste gedaan worden door media te gebruiken die deze mensen 

aanspreekt, omdat deze een wezenlijk onderdeel vormt van hun dagelijks leven. In een tijdperk waarin 

personen steeds meer verbonden raken met technologie en elementen uit videogames worden toegepast op 

een non-gaming opzet, betekent dit dat ook musea moeten meegaan met hun tijd en tijdsgenoten.  

Door mijn verkenning naar het begrip gamification lijkt het erop dat aspecten van deze trend op een effectieve 

wijze ingezet kunnen worden om musea beter aan te laten sluiten bij de jongere generaties. In het kort 

betekent gamification het toepassen van elementen uit een videogame in een non-gaming opzet, zoals een 

tentoonstelling, om de betrokkenheid van de gebruiker en de gebruikerservaring te vergroten.  

De betrokkenheid van de gebruiker verhogen, past goed bij het streven van musea naar meer participatie en 

betrokkenheid van de bezoeker. Dit kan door middel van gamification, omdat deze ontwikkelingen gebruik 

maakt van (delen van) media waarmee de nieuwe generatie bekend mee is, namelijk games. Games raken, 

mede door nieuwe technologieën, dan ook steeds meer geïntegreerd in het dagelijks leven van de mens. 

Op basis van de gegevens uit dit onderzoek, kan geconcludeerd worden dat als musea de Digital Native willen 

benaderen, om hun bestaansrecht ook voor nieuwere generaties te kunnen verantwoorden, zij dit het beste 

kunnen doen via tijdseigen media die verband houden met de speelse trend uit de gamification. Games en 

elementen daaruit kunnen immers, zoals reeds beschreven meer dan participatie en betrokkenheid verhogen.  

Zoals in de vorige parafen duidelijk werd, zijn games in staat om geweldige belevenissen te creëren, die 

aansluiten bij de huidige vrijetijdseisen en die passen in de ontwikkelingen van de experience economy. Games 

kunnen bezoekers motiveren om naar het museum te gaan, doordat ze inspelen op de drijfveren van mensen 

om acties te ondernemen. Ook kunnen spellen leerervaringen bevorderen voor de bezoeker. Door games in te 

zetten kan de participatie en betrokkenheid van de bezoeker verhoogd worden en kunnen ze vaardigheden 

opdoen die passen bij de nieuwe geletterdheid. Games vormen dus een middel die de Digital Native op 

verschillende manieren bij het musea kan betrekken. Deze conclusie roept wellicht nieuwe vragen op. Want als 

games ingezet worden in musea, wat zijn de voor- en nadelen en welke potentie kunnen ze hebben? Zitten er 

ook nadelen aan de huidige maatschappelijke ontwikkeling? Deze vragen zullen beantwoord worden in het 

komende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 3: De afweging - redenen voor en tegen 

 
Via verschillende thema’s geeft dit hoofdstuk redenen waarom games wel of juist niet geschikt kunnen zijn 

voor musea en geeft zodoende antwoord op de deelvraag: “Welke redenen zijn er voor en tegen games in 

musea?”. Tevens worden in dit hoofdstuk ervaringen en standpunten uit de beroepspraktijk betrokken, geleid 

door de onderstaande rij deelvragen. Alle informatie afkomstig uit de interviews kan nagelezen worden in de 

uitwerkingen en vergelijkingstabellen in bijlagen 1 tot en met 13.  

 

3.1 Games: liever niet? 
Deze paragraaf wordt geleid door de deelvragen: “Welke nadelen van games zien musea voor hun branche?” , 

“Welke nadelen van games zien gamedesigners voor musea?” en: “Welke redenen zijn er tegen games in 

musea?”. Er worden verscheidene koppelingen gemaakt tussen de interviews en de reeds besproken 

hoofdstukken waaronder die over Digital Natives en andere literatuur. Informatie uit interviews staat als 

dusdanig aangegeven en is als samenvatting na te lezen in bijlage 1 tot en met 11.  

 

Drie geïnterviewden gaven aan dat een spel kan afleiden van de collectie, hoewel twee daarvan daar zelf geen 

ervaring mee hebben
39

. Wanneer dit in verband wordt gebracht met de eerder genoemde snelle 

informatieverwerking, of twitch speed van de Digital Native kan gesteld worden dat de snelle 

informatieoverdracht van games te weinig reflectie op de museumcollectie toelaat. Het risico bestaat dat 

teveel reflectie in het spel een saaie game veroorzaakt. Een middenweg kan gevonden worden door 

reflectiemomenten van het spel, te integreren in de tentoonstelling. Dit op de juiste manier doen vereist echter 

kennis op het gebied van de werking games als medium. Twee gamedesigners kaarten dan ook het nadeel aan 

van een slechte aansluiting van inhoud en het spel. Van groot belang noemen zij dan daarom goede integratie 

van de game in de tentoonstelling.  

Echter, ook al is de game versmolten met de tentoonstelling, het blijft een medium dat niet iedereen 

aanspreekt. In de interviews kwam naar voren dat de ervaring bestaat dat de oudere, conservatievere 

museumbezoeker de interactiviteit minder op prijs stelt dan de overige bezoekers. Dit lijkt een voorbeeld van 

de verschillen tussen de Digital Natives en Digital Immigrants, hoewel er natuurlijk altijd ouderen zijn die 

games wel kunnen waarderen en jongeren die het niet doen. Echter, een respondent maakte hierover een 

interessant punt door te stellen dat dit eigenlijk geldt voor elk middel: “Een vitrine is ook niet voor iedereen 

interessant”
40

. Hoewel Digital Natives zoals eerder is vastgesteld, wel degelijk een voorkeur hebben voor 

games, is het zeker niet de bedoeling dat de teksten en museale objecten hierdoor weggecijferd worden, juist 

omdat deze diepgang en reflectie kunnen bieden. De kwaliteit van de informatie,gegeven in spellen wordt 

regelmatig in twijfel getrokken. Joris Steenbakkers stelt in zijn scriptie naar de betekenis van de educatieve 

kernfunctie van bibliotheken dat: “…de inhoud van games kan te oppervlakkig zijn. Dit is hét probleem van 

games gemaakt voor de amusementsmarkt…”
41

.  Dit kan inderdaad een nadeel zijn van games. Maar zoals Joris 

zelf al stelt, heeft deze visie betrekking op de amusementsmarkt. Of museumgames (of in zijn geval, 

bibliotheekspellen) ook last hebben van oppervlakkige informatieoverdracht, komt niet aan de orde. Er moet 

echter wel altijd een kritische noot geplaatst worden bij het soort informatie dat een museum zou willen 

overdragen via een spel. Door de manier waarop gamesystemen in elkaar zitten, zijn ze vooral ongeschikt voor 

het overdragen van feitjes en weetjes. Meer over games en educatie staat in deel 5: Games, musea en leren. 

In relatie tot de educatieve waarde van games, staat een mogelijk nadeel van museumgames die naar voren 

kwam in de gesprekken met de gamedesigners. Zij benoemen het feit dat musea wel eens het plezierelement 

van games uit het oog verliezen, waardoor serious games te serieus worden en daardoor leuk, noch educatief. 

                                                           
39 Zie vergelijkingstabel bijlage 13, tabeldeel: nadelen  
40 Ton, Susanne. Persoonlijk interview. 05-04-2012 voor een uitwerking van het interview, zie bijlage 10 
41 Steenbakkers, Joris. Here come the gamers. z.pl. 2005 
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Museummedewerkers moeten daarom goed beseffen dat hoewel ze misschien de wens hebben om een spel 

puur educatief te maken, dat dit onmogelijk is.  

 

Andere nadelen van games voor musea zijn zeer uiteenlopend. In de interviews werd bijvoorbeeld genoemd 

dat een spelinstallatie kan afdoen aan de esthetische beleving van de kunst en het museum, of kan het 

geluidsniveau naar een hinderlijke hoogte brengen. Een geïnterviewde noemt het van belang dat het spel snel 

begrepen moet kunnen worden door de bezoeker, waardoor een slecht ontworpen interface een groot nadeel 

kan zijn. Dit gegeven wordt beaamd door een aantal gamedesigners, waarbij zij opmerken dat daarom het 

ontwerpen van het begin van het spel soms lastig kan zijn en tijdrovend is. Een respondent noemt games vrij 

eendimensionaal en fysiek beperkt in de interactie. Wanneer games op deze wijze ontworpen zouden zijn, 

spreken ze de digital native waarschijnlijk minder aan dan actievere spellen met meer dimensies en interactie. 

Wederom komt naar voren dat het van belang is om tijd en energie te steken in het ontwerpen en maken van 

een spel. Dit tijdrovende proces kan als nadeel ervaren worden door het museum.  

Het ontwerpen en maken van games is echter niet alleen een tijdrovende klus, het brengt tevens hoge 

financiële kosten met zich mee. 

 Zowel museummedewerkers als gamedesigners noemen als grootste nadeel van games voor musea dan ook 

de financiële kosten.  

 

Er bestaan naast voorgenoemde nadelen, een verscheidenheid aan (mogelijke!) nadelen die sterk belicht 

worden in de media. Mensen kunnen vervreemd raken van de werkelijkheid doordat ze opgaan in hun 

spelkarakter en daardoor de wildste acties ondernemen, er zijn zeker ook achttienjarige jongens die zich 

opsluiten in hun donkere kamers om dagenlang te gamen. En minderjarigen kunnen agressief gedrag 

ontwikkelen bij regelmatige blootstelling aan gewelddadige beelden.  

Maar deze gegevens moeten zeker niet gegeneraliseerd worden. Immers lijkt de kans klein dat een 

museumspel geen onderscheidt maakt tussen fantasie en realiteit, juist vanwege het feit dat er een relatie met 

de museumobjecten meestal gewenst is. Het eerder genoemde nadeel van de hoge financiële kosten, sluit 

vrijwel volledig de mogelijkheid uit van een museumspel met een “verslavingsniveau” van World of Warcraft. 

Daarnaast kan afgevraagd worden hoe groot de kans is op een gewelddadig museumspel waar minderjarigen 

langdurig aan wordt blootgesteld. Bovendien bestaat er de PEGI-nomering, die ouders waarschuwt over de 

mogelijk schadelijke inhoud van een spel, film of ander medium.  

Hoewel er al vele onderzoeken zijn gedaan naar de (schadelijke) effecten van games, zijn deze niet eenduidig. 

Wellicht is het interessant om verder te onderzoeken hoe deze nadelen (en vooroordelen) ontstaan en in welke 

betekenis dit kan hebben voor de museale sector. Dit zou echter voor de toekomst zijn. 

 

Kort op een rijtje gezet komen de nadelen neer op: 

 Hoge financiële kosten 

 Tijdrovend ontwikkelingsproces 

 Lastige integratie game en tentoonstelling 

 Niet te serieus spel willen 

 Begrijpelijke interface ontwikkelen 

 Eventueel afleiden collectie 

 Niet voor elke doelgroep geschikt 

 Aantasting bezoekersbeleving (esthetisch lelijk, geluidsniveau, eendimensionaal, fysiek beperkt, 

interface) 

 

Uiteraard kunnen de nadelen per museum verschillend ervaren worden. Een goed ontwerp en duidelijke 

doelen kunnen vaak al veel problemen voorkomen.  
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3.2 Games: toch wel? 

In de paragraaf hiervoor is beschreven welke mogelijke nadelen musea door games kunnen ervaren. Spellen 

kunnen echter ook voordelen opleveren, welke behandeld worden in deze paragraaf aan de hand van de 

deelvragen: “Welke voordelen van games zien musea voor hun branche?”, “Welke voordelen van games zien 

gamedesigners voor musea?” en:  “Welke redenen zijn er voor games in musea?”. Informatie uit de interviews 

wordt gekoppeld aan eerder besproken zaken. De samenvattingen van de gesprekken en de gebruikte 

vergelijkingstabellen kunnen nagelezen worden in bijlagen 1 tot en met 13.  

 

Veel geïnterviewde museummedewerkers noemden een nieuwe benaderingswijze of afwisseling in het media-

aanbod een groot voordeel van games. Bezoekers krijgen nu vooral nog veel te maken met meer traditionele 

middelen als tekstbordjes en video. Games voegen een actieve en interactieve dimensie toe aan het bezoek, 

onder andere door middel van belevenissen. Spellen kunnen dus een soort intermediair vormen tussen de 

collectie en de bezoeker. 

Een interessant punt is dat de respondenten dit voordeel van games niet specifiek voor jongeren zien. De 

onderliggende gedachte lijkt te zijn dat, hoewel de Digital Native de afwisseling in media en de interactieve 

belevenisdimensie zeker op prijs zullen stellen, ook de Digital Immigrant kan profiteren van de mogelijkheden 

van games. Games kunnen dus dienen als middel om de collectie op een nieuwe manier te tonen aan zowel 

oudere, als jongere doelgroepen. Verscheidene geïnterviewden, zowel museummedewerkers als 

gamedesigners noemen games een middel van deze tijd en tijdens de gesprekken kwamen verscheidene 

manieren naar voren om dit middel in te zetten. Een geïnterviewde maakte dan ook de opmerking dat games 

goed aan konden sluiten bij museumdoelen als betrokkenheid en interactiviteit. 

Vooral het trekken van nieuwe doelgroepen en het engageren van bezoekers worden als voordelen van games 

genoemd door de gamedesigners. Dit kan bijvoorbeeld doordat games een trigger kunnen vormen om naar het 

museum te gaan, maar ook door spellen in te zetten als marketingtool. Ook enkele medewerkers zien games 

als een tool dat voor marketingdoeleinden gebruikt kan worden, bijvoorbeeld door games in te zetten als in- of 

uitleiding van het bezoek, maar zien ook de mogelijkheid van het medium voor het reguleren van 

bezoekersstromen.  

De meeste gamedesigners noemden ook andere mogelijkheden waarop games kunnen aansluiten bij 

museumdoelen, zoals de toevoeging van beleving, activiteit of interactiviteit aan de tentoonstelling. Games 

veranderen de ruimte van een statisch geheel, maar een dynamische omgeving. Een gamedesigner noemt zelfs 

de mogelijkheid om data over de bezoekers uit de spellen te genereren, waardoor er eventueel beter 

ingespeeld kan worden op de doelgroepen
42

. 

  

                                                           
42 Zie vergelijkingtabellen in bijlagen 12 en 13, tabeldelen: voordelen en potentie.  
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Opvallend gegeven is dat in de interviews educatie door games zowel genoemd wordt bij de nadelen, als bij de 

voordelen. Veel van de respondenten bestempelen het inzetten van spellen als leermiddel als een voordeel. 

Men zou als argument in kunnen brengen dat speelsheid niet in musea past, dat het centra zijn van serieuze 

kennis. In musea worden tenslotte niet alleen historische, maar ook ethische en politieke onderwerpen 

aangesneden. Zware onderwerpen die geen spelletje zijn en (zelf)reflectie verijzen. Er wordt echter al jaren 

gebruik gemaakt van games om politieke onderwerpen en ethische keuzeoverwegingen aan te snijden. Een 

vroeg voorbeeld van een spel dat stof tot nadenken geeft over een zwaar onderwerp stamt uit 1985 en heet 

Balance of Power. Deze  videogame van nu bijna dertig jaar oud, wordt vaak gezien als het eerste politieke spel 

waarin diplomatiek belangrijker was dan brute kracht. Spelers moesten via verdragen, onderhandelingen, 

internationale spionage en met, als laatste redmiddel, militaire kracht proberen de wereld in balans te houden 

gedurende de Koude Oorlog. Het was dus een spelsimulatie van de directe leefwereld van de speler en valt niet 

te vergelijken met oorlogsspellen als Medal of Honour. Balance of Power, communiceerde direct de politieke 

opvatting van ontwerper Chris Crawford. Spelers die het niet lukten om oorlog te voorkomen kregen het 

eindscherm zoals in afbeelding 5, te zien. Het niet afwenden van een nucleaire oorlog werd neergezet als een 

verliesconditie. Hierdoor werd duidelijk een politiek standpunt gecommuniceerd naar de speler. En het bleef 

niet alleen bij de politieke issues van dit oudje uit 1985. Het jaar 1990 kende twee spellen die ecologische 

vraagstukken behandelde, namelijk Sim Earth: The Living Planet en Balance of Power, Balance of the Planet”. 

Vervuiling, ziektes, de opwarming van de aarde en zelfs de effecten van kolenverbranding op longkanker, 

werden in deze spellen aan de orde gesteld. Een nog recenter voorbeeld is September 12 waarin het politieke 

standpunt “geweld brengt alleen meer geweld” wordt gehandhaafd. Daarnaast wordt in het spel duidelijk 

gemaakt dat de niet-precieze wapens van de VS, in een “precision war” veel onschuldige slachtoffers met zich 

meebrengt. Direct uit de praktijk komt het voorbeeld de spelachtige quiz die het Volkenkunde Museum zo’n 

tien jaar geleden had. Dit spel stelde vraagstukken aan de bezoeker over het wel of niet doodschieten van 

zeehonden
43

.Games geven als medium zeker geen objectieve informatie over zware onderwerpen, maar 

brengen door hun spelstructuur veronderstellingen naar voren. Echter, in principe zou de objectiviteit van elk 

medium in twijfel getrokken kunnen worden, gezien ze in dienst van de (subjectieve) boodschap van het 

museum staan. Punt is dat games geschikt zijn om stof tot nadenken te geven, door bepaalde kwesties aan de 

bezoeker voor te leggen. 

 Dit soort politieke, ethische, ecologische en ideologische vraagstukken hoeven niet altijd bewust aangekaart te 

worden. In het bekende Grand Theft Auto: San Andreas moet de speler eten om zijn energiepijl hoog te 

houden, zodat het spelkarakter acties kan blijven ondernemen. Echter, in de stad staan alleen maar fast food 

restaurants. Net zoals bij zo’n echt restaurant, kan de speler gaan voor een dikke vette hamburger of voor 

bijvoorbeeld een salade. De salade houdt het energiepijl in stand, net zoals de hamburger, maar de tweede 

zorgt ook voor een toename in het gewicht van het spelkarakter. Daardoor kan hij net als in de echte wereld, 

acties zoals rennen minder goed uitvoeren. Het eten van alleen de salades van de snacktenten zou de uitkomst 

bieden
44

. Maar net als in onze eigen wereld, zijn deze gezonde producten een stuk duurder dan de super size 

vette producten. De speler moet dus keuzes maken tussen zijn geld en gezondheid. Het feit dat hij zijn eten 

alleen kan kopen bij fast food restaurant, brengt bijna onbewust de relatie tussen geld- en 

gezondheidskwesties aan het licht
45

. Voorgaande voorbeelden betreffen digitale games. Maar ook door middel 

van bordspellen of rollenspellen kan een museum verscheidene standpunten overbrengen. Mary Flanagan 

noemt in haar boek de term activist games, spellen die de nadruk leggen op sociale vraagstukken, educatie en 

interventie. Dit soort spellen betrekken de speler bij een sociaal vraagstuk zichtbaar, door middel van thema’s, 

verhalen, rollen, settings, doelen en karakter. Daarnaast kan het spelsysteem zelf deze betrokkenheid 

opwekken door bepaalde spelmechanieken, speelparadigma’s, interacties of winstatus
46

.  

 

                                                           
43 Scholte, Floor. Persoonlijk interview. 02-04-2012. Voor een uitwerking van het interview, zie bijlage 11 
44

 Bogost, Ian. Persuasive Games. The expressive power of videogames. Cambridge enz.: The MIT press, 2007: 101-116 
45 Bogost. Persuasive Games: 101-116  
46 Flanagan, Mary. Critical Play. Radical game design. Cambridge enz.: The MIT press,2009: 13 
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Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat games in staat zijn om ethische en politieke 

kwesties aan te snijden en mede daardoor geschikt zijn voor (educatieve) museale doeleinden. Zo kunnen 

games bijdragen aan de meningvorming over bijvoorbeeld zware onderwerpen. Er moet echter altijd rekening 

gehouden worden met het feit dat het medium altijd de (subjectieve) boodschap van het museum overdraagt. 

Desnoods kan de subjectiviteit duidelijk gemaakt worden aan de bezoekers, zoals tegenwoordig ook vaak de 

bron van museumteksten vermeld wordt. Op een rij gesteld zijn de voordelen van games voor musea: 

 Aansluiten museumdoelen 

 Andere benaderingswijze collectie 

 Afwisseling in media 

 Het bieden van activiteit, interactiviteit 

 Het creëren van een belevenis / familiebeleving (drama, plezier)  

 Het creëren van een dynamische omgeving 

 Het betrekken en aantrekken van (nieuwe) doelgroepen. 

 Bruikbaar leermiddel  

 Actueel middel  

 Tool voor marketing / reguleren bezoekersstromen  

 

  

 

Afbeelding 5 Confronterend eindscherm Balance of power 
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3.3 Potentie vanuit de praktijk  

Deze paragraaf belicht de potentie die museummedewerkers en gamedesigners zien voor games in musea. 

Kanttekening die hierbij gegeven moet worden is dat de meeste geïnterviewde musea ervaringen hebben met 

games. Dit is echter niet volledig het geval bij de gamedesigners, gezien enkele geïnterviewde bedrijven nog 

niet eerder hebben samengewerkt met musea. De deelvragen die deze paragraaf leiden zijn: “Welke potentie 

zien musea voor games?” en: “Welke potentie van games zien gamedesigners voor musea?”. De informatie in 

deze tekst is afkomstig uit de interviews, waarvan samenvattingen en vergelijkingstabellen zijn gemaakt, te 

vinden in bijlagen 1 tot en met 13. 

 

De geïnterviewde musea zien games als een aantrekkelijke optie met een potentie op meerdere gebieden, 

zoals educatie en verrijking van de bezoekerservaring, maar ook op het gebied van marketing. “De voordelen 

zijn de investering waard” en “de waardering voor het museum ging omhoog” waren twee gegeven reacties. 

Een museum geeft ook aan potentie te zien in jonge gamedesigners, vanwege een eventuele frisse blik en 

nieuwe ideeën.  

De gamedesigners zien in games vooral een potentieel middel om zowel jongere als volwassen bezoekers te 

betrekken en aan te trekken. Het spel kan hierdoor aansluiten bij doelen van musea als meer interactiviteit of 

betrokkenheid creëren, door een exclusieve belevenis te leveren.  

Games moeten volgens sommige geïnterviewden echter wel een middel blijven en geen doel op zich worden, 

omdat het nu eenmaal een actueel iets is. Mits goed uitgevoerd, kunnen games volgens gamedesigners zeker 

een bijdrage leveren aan het museale aanbod en zullen de voordelen tegen de nadelen opwegen.  
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Conclusie hoofdstuk 3: De afweging - redenen voor en tegen 
 

Welke redenen zijn er tegen games in musea?  

Welke nadelen zien van games zien musea voor hun branche?  

Welke nadelen van games zien gamedesigners voor musea?  

 

Welke redenen zijn er voor games in musea? 

Welke voordelen van games zien musea voor hun branche? 

Welke voordelen van games zien gamedesigners voor musea? 

Welke potentie zien musea voor games? 

Welke potentie van games zien gamedesigners voor musea? 

 

Er zijn diverse afwegingen te maken bij de beslissing om wel of geen game te installeren, of zelfs te integreren 

in het museum of de tentoonstelling.  

Games kunnen aansluiten bij verschillende museumdoelen als participatie, betrokkenheid en interactie en 

kunnen zelfs nieuwe doelgroepen, waaronder de Digital Natives  aantrekken. De actieve interactiviteit zorgt 

voor een goede afwisseling op het huidige, veelal passieve museale aanbod. Hoewel dit middel niet iedere 

bezoekersgroep aan zal spreken, kan het goed inzetten van games de bezoekerservaring zeker verrijken.  

Er moet echter altijd rekening gehouden worden met de kosten, van zowel tijd als geld, die het ontwikkelen en 

maken van een game met zich meebrengen, gezien het feit dat deze vrij kunnen hoog zijn. Het besteden van 

een ruime hoeveelheid energie en financiële middelen kan er echter wel voor zorgen dat sommige nadelen van 

games vermeden worden. Een goed ontwikkelde interface kost wellicht tijd, maar zorgt ervoor dat de bezoeker 

het spel direct begrijpt en niet links laat liggen. Goede integratie van spel en tentoonstelling kan problemen 

met akoestiek voorkomen en esthetisch gezien geen of minder schade aan de ruimte veroorzaken.  

Investeren is nog meer van belang wanneer het museum een educatief doel wenst te verbinden aan het spel. 

Zonder een goede overweging bestaat de kans dat het spel extreem saai wordt. Gamedesigners benadrukken 

daarom het belang van de aansluiting van de museale inhoud op de spelstructuur.  

Museumgames kunnen een aantrekkelijke optie op meerdere gebieden vormen, waaronder educatie, recreatie 

en marketing.  

Alle geïnterviewden zijn positief over de potentie van games. Het middel wordt door sommige beschouwd als 

een actueel medium, dat aan kan sluiten bij museale doelstellingen als betrokkenheid en interactiviteit.  

 

Er moet echter voor gewaakt worden dat, ondanks de voordelen en positieve kijk op de potentie van games, 

het medium geen doel op zich wordt, maar een middel blijft om een doel te bereiken. 
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Conclusie Level 1: Achtergronden 
 “Wat is de precieze betekenis van gamification en games voor musea?”  

 

Nu, maar zeker in de toekomst zal de <35jaargroep, een nieuwe generatie museumbezoekers kunnen vormen. 

Echter, deze doelgroep heeft door de manier van opgroeien een andere insteek dan de gepensioneerden van 

nu. Tot nu falen de meeste musea dan ook in het bereiken van deze bezoekers uit deze leeftijdscategorie. 

Redenen hiervoor zijn divers, maar zijn vooral te herleiden naar de eigenschappen van deze nieuwe groep, ook 

wel de Digital Natives genoemd. 

Deze eigenschappen lijken verband te houden met enkele relevante trends en ontwikkelingen in de 

maatschappij en de museale sector,  die betrekking hebben op games en musea. Zo lijkt het erop dat de 

opkomst van de Digital Native, hand in hand gaat met het ontstaan van de gamification van de maatschappij. 

De wensen van de jongere generatie sluit aan bij aspecten van de experience economy.  

Tegelijkertijd zien musea de noodzaak om meer eigen inkomsten te gaan werven en hun maatschappelijke 

relevantie te versterken. Musea wensen meer participatie voor de bezoekers, zodat deze meer betrokken 

kunnen zijn bij de instelling.  

Door de integratie van aspecten uit de gamification kunnen musea beter aansluiten op de Digital Native, maar 

ontstaan er ook voordelen op het gebied van participatie, interactie en betrokkenheid. Games hebben namelijk 

de mogelijkheid om objecten op een nieuwe manier te tonen en kunnen onder andere ingezet worden als 

leermiddel. Vooral de jongere bezoekers zijn immers gewend aan en waarderen games als middel tot 

informatieoverdracht. Zoals elk medium, zullen ook games niet alle doelgroepen of bezoekers binnen een 

groep aanspreken. Games kunnen echter wel zorgen voor actieve participatie en interactie binnen het 

museum, maar zelfs ook met de wereld buiten het museum. Door de grote diversiteit aan games, zijn er onder 

andere mogelijkheden om ze in te zetten als marketingtool, educatiemiddel of als een actief en participatief 

medium tussen bezoeker en collectie. Door deze activiteit en participatie kunnen games een echte belevenis 

creëren, die aansluit op de bezoekerswensen, ofwel de experience economy.  

De gamification van de maatschappij en de ontwikkelingen daaromheen, kunnen dus een aanleiding voor 

musea zijn om games toe te voegen aan het huidige museale aanbod.  

Er zal altijd goed nagedacht moeten worden over waarom een game gebruikt gaat worden als middel ter 

informatieoverdracht. Het ontwerpen en maken van spellen kost veelal een flinke hoeveelheid tijd en 

financiële middelen. De keuze voor het inzetten van games en de afweging van de voor- en nadelen is echter 

aan het museum zelf. Er moet echter voor gewaakt worden dat, ondanks de voordelen en positieve kijk op de 

potentie van games, deze middelen niet gezet worden als een doel op zich is. Games blijven, net als andere 

media een middel om een doel te bereiken. Een middel dat ingezet zou moeten worden omdat het als medium 

past bij datgene wat het museum over wil brengen en omdat het iets toevoegt aan het huidige museale 

aanbod.   
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Level 2: Begrippen en Kernconcepten  

“Ik geloof niet dat (serious) games een wonderdrug zijn, ze zijn een middel om een nieuwe generatie te 

bereiken. Dat gaat alleen lukken als die games goed ontworpen zijn en als mensen goed beseffen wat een game 

nou eigenlijk is”
47

. 

Met deze uitspraak in het achterhoofd, ga je level 2 tegemoet. Je honger naar kennis is nog niet gestild. Zodra je 

antwoorden heb gevonden doemen er nieuwe vragen bij je op. Zo weet je nu waarom musea games kunnen 

gaan overwegen als medium. Maar wat wordt er onder games verstaan en wat zijn de kernconcepten ervan?  

Antwoord…vraag…Vragen en antwoorden. Is er een mogelijkheid om uit deze schijnbaar vicieuze cirkel te 

ontsnappen?  

Red jezelf! Vergroot je kennis in dit level en doorbreek de cirkel.  

 

Welkom bij Level 2, de definiëring van gebruikte begrippen en kernconcepten.  

 

Overzicht Level 2 
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 Mastrigt, Jeroen van. ‘De kansen en mogelijkheden van serious games voor  

de erfgoedsector’FARO Games & Erfgoed, z.pl. 12-12-2008. Conferentie.  
26-03-2012 
<http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanm
astright.MP3 > 

http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3
http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3


You’re Game! - Afstudeerscriptie 
 

 
39 

Hoofdstuk 4: Exhibition Design  

 
Om de samenwerkingsprocessen tussen musea en gamedesigners te optimaliseren, is het verstandig om inzicht 

te hebben in elkaars processen. Dit hoofdstuk geeft daarom, naast de gehanteerde definities van museum en 

tentoonstelling, ook inzicht in de rol van de exhibition designer en de kernconcepten die bij het maken van een 

tentoonstelling horen.  

 

4.1: Definiëring museum en tentoonstelling  

 

 Definitie museum 

Voor de definiëring van het begrip museum is gebruik gemaakt van de definitie van de ICOM (International 

Council of Museums). Deze definitie wordt internationaal gebruikt als referentiekader voor het werk in de 

museale sector. Er is een vertaling gemaakt vanuit het Engels. 

“Een museum is een non-profit, permanent instituut in dienst van de maatschappij en haar ontwikkeling en 

open voor publiek. De instelling verwerft, behoudt, onderzoekt, communiceert en toont het tastbare en 

ontastbare erfgoed van de mensheid en haar omgeving voor het doel van educatie, studie en plezier
48

.” 

Deze definiëring is afgebakend in verband met de grootte van het onderzoek. Deze afbakening staat in tabel 2 

hieronder afgebeeld, samen met die van tentoonstellingen.  

 

Definitie tentoonstelling 

In dit onderzoek wordt tevens gebruik gemaakt van het begrip tentoonstelling. De in dit onderzoek 

gehanteerde begripsbepaling is afkomstig uit het woordenboek der Nederlandsche taal, 1995 en wordt gebruikt 

in onder andere literatuur van Peter van Mensch. Onderstaand de definitie van tentoonstelling.  

"(Een tentoonstelling is) de handeling van een of meer zaken of personen ter bezichtiging te stellen. (…) In het 
bijzonder van zaken of personen die min of meer een geheel vormen en op een bepaalde plaats tezamen zijn 
gebracht om de bezoekers een denkbeeld er van te geven, hun belangstelling er voor te wekken, en 

dergelijke”
49

.  

Aangezien andere sectoren, zoals de detailhandel, ook gebruik maken van een soort tentoonstellingen, is voor 

de relevantie van dit onderzoek tevens een afbakening gemaakt voor dit begrip welke hieronder in tabel 2 is 

weergegeven. Opgemerkt moet worden dat in dit onderzoek tevens gebruik gemaakt wordt van de Engelse 

termen exhibit en exhibition. Hoewel in het vakjargon de eerste vaak betrekking heeft op slechts een deel van 

een tentoonstelling, zoals een interactieve installatie en de tweede een synoniem is voor tentoonstelling, 

maakt deze scriptie geen onderscheid hierin. Games kunnen namelijk zowel gezien worden als een los deel, of 

als een geïntegreerd onderdeel van een tentoonstelling.  

 

Tabel 2 Afbakening begrippen museum en tentoonstelling 

Begrip Valt binnen het onderzoek Valt buiten het onderzoek 
Museum Traditionele geschiedenis- kunst- en 

natuurmusea, Science Centers en 
andere, in Nederland voorkomende 
museasoorten, zoals het Instituut voor 
Beeld en Geluid.  
 

Dorpsmusea, particuliere musea, 
particuliere collecties, galerieën, 
culturele centra, monumenten, 
dierentuien, aquaria en soortgelijke 
instellingen.   

Tentoonstelling Tentoonstellingen in musea, zoals 
gedefinieerd door de ICOM en 
afgekaderd zoals hierboven. 

Tentoonstellingen voor de 
detailhandel of andere commerciële 
doeleinden, tenzij gehanteerd als 
voorbeeld. 

                                                           
48 ICOM ‘Definitie museum’ 2007. z.d. Web. 08-04-2012<http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html>  
49 Mensch, Peter van. Tentoonstellen. Een aanzet tot een theorie van het tentoonstellen. z.pl. z.j.: 3 

http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html
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4.2 De rol van de exhibition designer  

Ergens in de geschiedenis is de mens begonnen met objecten en hun omgeving te gebruiken als middelen ter 

bevrediging van hun instinctieve impuls om te exposeren, te verlichten, te vieren, te vereren, te verkopen en 

om verscheidene aspecten van hun belevenissen te interpreteren.  

Deze “omgevingen die communiceren”, kunnen gezien worden als een voorloper van de menselijke beleving en 

het werkgebied van de exhibition design, of het tentoonstellingsontwerpen
50

. Tentoonstellen beperkt zich dan 

ook niet tot musea, maar wordt toegepast in zowel culturele, als commerciële sectoren voor zowel tijdelijke als 

permanente opstellingen. Etalages, merkbelevenissen, ruilmarkten, autozaken en musea in grote variëteit zijn 

stuk voor stuk voorbeelden van het gebruik van de kunst van het tentoonstellen
51

. In welke sector de 

tentoonstellingsmaker actief is, doet echter niet af aan zijn rol.  

Een exhibition designer selecteert en manipuleert informatie binnen de werkelijkheid die hij zelf gecreëerd 

heeft. Hierdoor wordt er bewust of onbewust betekenis gegeven aan de verschillende componenten binnen de 

wereld van de tentoonstelling. De ruimte kan objectief en neutraal vormgegeven worden, zodat de bezoeker 

zijn eigen interpretatie van de informatie kan formuleren. Musea en daarmee vaak ook de 

tentoonstellingsmakers, kunnen echter ook bepaalde doelen hebben, welke naar voren komen in de 

structurering van de ruimte. Het doel om een houding of bepaald gedrag te veranderen, of om specifieke 

informatie over te brengen, leidt vaak tot een subjectievere tentoonstelling, gekleurd door de boodschap van 

het museum
52

. Zo kennen niet-museale opstellingen, waaronder zelfs themaparken als de Efteling vallen, geen 

vaste ordening, waarbij het ene object (attractie) ondergeschikt is aan de andere, wat ruimte voor de 

interpretatie van de bezoeker toelaat. In musea bestaat echter vaak nog de traditie van ordening, die de 

interpretatie en boodschap van de tentoonstellingsmaker, of het museum, weerspiegelt
53

.  

 

Een exhibition designer brengt de boodschap, of deze nu objectief of subjectief is, over door een relatie te 

creëren tussen objecten en ruimte. Hoe de objecten ten opzichte van elkaar geschikt staan en waar ze zich 

bevinden in de ruimte, bepaalt de boodschap die ze overbrengen
54

. Het ene topstuk van een bepaalde 

kunstenaar kan bijvoorbeeld, boven de andere stukken uitstekend, in het midden van de zaal geplaatst worden 

om de bijzonderheid van het kunstwerk te benadrukken. Een opeenvolging van opgezette dieren kan de 

evolutie van de soort verduidelijken.  

  

                                                           
50 Lorenc, Jan, Lee Skolnick, Craig Berger. What is exhibition design? z.pl: RotoVision SA, 2007:  8-9 
51 Dernie, David. Exhibition design. Londen: Laurence King Publishing, 2007: 6 
52 Mensch, Peter van. Tentoonstellen. Een aanzet tot een theorie van het tentoonstellen. z.pl. z.j: 5-6 
53 Mensch, Peter van. Tentoonstellen. Een aanzet tot een theorie van het tentoonstellen. z.pl. z.j: 11 
54 Dernie, David. Exhibition design. Londen: Laurence King Publishing, 2007: 6 
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Tentoonstellingen zijn dus ruimtes die, onder andere via objecten, een boodschap overbrengen aan de 

bezoeker
55

. Het zijn dus ruimtes, gecreëerd door de exhibition designer, die objectief of subjectief 

communiceren.  

Vanuit dit principe gezien vallen exhibition en game design in hetzelfde werkveld, wat zichtbaar wordt in 

afbeelding 6, die hieronder afgebeeld staat. Dit diagram stelt dat exhibition design in het gebied tussen 

communicatieontwerp en de gebouwde omgeving valt. Dit gebied wordt de communicerende omgeving 

genoemd. Games vallen in principe onder communicatiedesign, maar zodra ze in een fysieke ruimte worden 

geplaatst, zoals een tentoonstelling, worden het als snel communicerende omgevingen. Het feit dat 

tentoonstellingen communicerende omgevingen zijn, betekent dat het ontwerpen van een exhibition, het 

creëren van belevenissen inhoudt. Ervaringen in echte tijd, die gebruik maken van ruimte, beweging en 

geheugen om gelaagde communicatie te faciliteren
56

. Het vereist vaak multidisciplinaire teams, om het 

gewenste verhaal aan de beoogde doelgroep te vertellen. De ervaring wordt ook op diverse manieren fysiek 

gevormd om de boodschap in de meest boeiende en betekenisvolle manier over te brengen
57

.  

Exhibition design, of het ontwerpen van tentoonstellingen, kan daarom, gezien worden als een geïntegreerd 

proces dat diverse beroepen in verscheidene mate bijeenvoegt. Hieronder vallen onder andere architectuur, 

interieur design, grafisch design, licht en audio.  

In het kader van dit onderzoek is het zeker interessant om te realiseren dat onder exhibition design ook 

elektronica, digitale media en (mechanische) interactie vallen. Games, zoals in dit onderzoek gedefinieerd, 

lijken op deze manier een natuurlijk onderdeel van tentoonstellingen te kunnen vormen.  

 

De rol van een exhibition designer lijkt neer te komen op het ontwerpen van een ruimte die een boodschap 

communiceert naar een persoon toe. In het licht van musea is het over te brengen bericht vaak afkomstig van 

het museum zelf, of van de betrokken kunstenaar en de ontvangende persoon de bezoeker.  

Teruggrijpend op voorgaande hoofdstukken kunnen games als medium bijdragen aan deze communicatie. 

Games blijven, zoals eerder gesteld net als andere media een middel om een doel te bereiken. Een middel dat 

iets toevoegt aan het huidige museale aanbod en daarmee de bestaande middelen waarmee een 

tentoonstellingsmaker zijn rol vervuld.  

 

 

 

  

                                                           
55 Lorenc, Jan, Lee Skolnick, Craig Berger. What is exhibition design? z.pl: RotoVision SA, 2007:  8-9 
56 Ibidem.  
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4.3 De kernconcepten van exhibition design  

In de voorgaande paragrafen is vastgesteld dat tentoonstellen het creëren van een relatie tussen de ruimte en 

de objecten inhoudt. Hierdoor ontstaat er een communicatie naar de bezoeker toe. De exhibition designer 

heeft diverse tentoonstellingsmaterialen tot zijn beschikking om de ruimte in te richten en de beoogde, 

subjectieve of objectieve, boodschap over te brengen. Om meer inzicht en verduidelijking te geven over de 

processen rondom het maken van een tentoonstelling, richt deze paragraaf zich op de deelvraag: “Wat zijn 

volgens de theorie de kernconcepten van een tentoonstelling?”.  

 

Ruimte 
Een van de kernconcepten van exhibitions is de ruimte zelf. David Dernie onderscheidt drie manieren om de 
inrichting van de tentoonstellingsruimte te benaderen: de narratieve ruimte (narrative space), de uitvoerende 
ruimte (performative space) en de gesimuleerde belevenis (simulated experience).  
In de narrative spaces ligt de nadruk op de context tussen objecten en de verschillende materialen waardoor er 
gevarieerd ritme onstaat met diverse niveaus van intensiteit. Het publiek wordt gegrepen door het verhaal, 
zoals bij een goed boek ook gebeurd, wat een van de redenen is waarom narratieve tentoonstellingen als 
effectieve vorm van leren wordt gezien. Voor het maken van een narrative space wordt eerst het verhaal 
gepland, waarbij ook de elementen worden meegenomen die niet in de tentoonstelling zelf, maar bijvoorbeeld 
op de website worden verteld. Vervolgens worden de objecten volgens de thema’s gegroepeerd, waardoor de 
ruimtelijke invulling van de tentoonstelling ontstaat. Daarna worden de details toegevoegd. Een exhibition 
designer kan door de opstelling van de objecten verhalen verduidelijken en versterken. Het ene topstuk van 
een bepaalde kunstenaar kan bijvoorbeeld, boven de andere stukken uitstekend, in het midden van de zaal 
geplaatst worden om de bijzonderheid van het kunstwerk te benadrukken. Een opeenvolging van opgezette 
dieren kan de evolutie van de soort verduidelijken. Om de boodschap te versterken en de bezoeker te 
betrekken bij het verhaal, wordt vaak (digitale) technologie ingezet. Hierdoor kunnen interactieve installaties 

ontstaan die de bezoeker onderdompelen in het verhaal en ze de mogelijkheid geven om deze aan te passen
58

. 

Games kunnen een van deze technologische middelen vormen die de bezoeker bij het verhaal betrekt en ze 
ermee laat spelen.  
Om het narratief beter te kunnen overbrengen, werd het secundair tentoonstellingsmateriaal (waarover meer 
in level 4: Bouwstenen van tentoonstellingen), waaronder interactieve installaties en ook games, steeds 
belangrijker. Hierdoor kregen de museale objecten een afnemende rol als informatiedrager. Dit is een van de 

redenen waarom vooral kunstmusea weerstand hebben tegen narrative spaces
59

. Dit gegeven lijkt 

doorgetrokken te kunnen worden naar een aversie tegen games, gezien deze onder het secundaire materiaal 
vallen dat de informatieoverdracht deels overneemt van de objecten. Uit de interviews kwam naar voren dat 
games minder snel gezien worden in kunstmusea dan overige museale instellingen. Opvallend is dan ook dat 

het geïnterviewde kunstmuseum wel games heeft, maar deze gescheiden houdt van de collectie
60

. Deze 

mogelijke aversie tegen games bij kunstmusea is een gegeven waarmee gamedesigners rekening mee kunnen 
houden, wanneer ze musea willen benaderen.  
 
De tweede manier om een tentoonstellingsruimte in te richten, is door het creëren van een performative 
space. Deze methode ziet de beweging door de tentoonstelling en het lichaam van de bezoeker als 
mogelijkheden voor interactiviteit. De nadruk van deze bezoekergerichte ruimte ligt op bewegen en actie, 
mensen worden uitgenodigd om dingen te doen. Het succes van dit soort tentoonstellingen komt deels van de 
relatie tussen leren en spelen, dat gestimuleerd wordt door de fysieke interactie. Het spelen en de fysieke actie 
slaan een brug tussen de innerlijke verbeelding en de kennis uit het museum. Performative spaces kunnen 

ingevuld worden met een grote variëteit aan interactieve middelen, waaronder games
61

. Dernie voorspelt zelfs: 

‘The approach may not fall within the traditional boundaries of exhibition design as established by modern 
professional criteria, but the variety of experience, movement and activity that it invites will be fundamental to 

creative and inclusive exhibition experiences of the future
62

.’ Deze uitspraak lijkt een uitnodiging te vormen 

voor andere professies, waaronder gamedesign, om mee te denken over de invulling van de performative 

                                                           
58 Dernie, David. Exhibition design. Londen: Laurence King Publishing, 2007: 20-23 
59 Mensch, Peter van. Tentoonstellen. Een aanzet tot een theorie van het tentoonstellen. z.pl. z.j.: 16 
60 Voor de uitwerkingen van de interviews zie bijlagen 1 tot en met 11 en de vergelijkingstabellen, zie bijlagen 12 en 13.  
61 Dernie, David. Exhibition design. Londen: Laurence King Publishing, 2007: 46-49 
62 Dernie, David. Exhibition design. Londen: Laurence King Publishing, 2007: 49 
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space. De derde methode die gebruikt kan worden voor tentoonstellingsruimtes is het maken van een 
simulated experience. Er wordt steeds meer gekeken naar gesimuleerde omgevingen, reconstructies van de 
werkelijkheid en virtuele realiteit als nieuwe communicatiemogelijkheden. Waar deze ruimtes eerst werden 
gecreëerd met behulp van verf, lenzen en licht, wordt tegenwoordig ook de hulp ingeroepen van multimediale 
technologieën, waaronder games. Hierdoor worden nieuwe doelgroepen bereikt door in de gesimuleerde 
omgevingen gebruikt te maken van de bekende taal van muziek, film en spel. Er is zelfs een ‘increasing interest 
in adopting real-time game codes in such simulations to make use of familiar and tested software that is 

accessible via the Internet” 
63

. Wellicht kunnen gamedesigner niet alleen helpen bij het maken van producten 

voor deze omgevingen, maar vanuit hun kennis over games en spelomgevingen ook meedenken bij het 
ontwerpen van de omgevingen zelf.  
 

Tentoonstellingsmaterialen  
Er zijn dus verscheidene manieren om een exhibition in te richten. Dit wordt echter altijd gedaan door gebruik 
te maken van diverse tentoonstellingsmaterialen, een tweede kernconcept van tentoonstellingen.  
Peter van Mensch stelt dat er veel diverse manieren bestaan om deze materialen in te delen, waarbij er over 
het algemeen een onderscheid gemaakt kan worden tussen hardware en software. De grote delen, zoals 
panelen en vitrines, vormen de hardware. Het nut en invulling daarvan vormt de tentoonstellingssoftware. 

Binnen de software vallen de twee categorieën primair museummateriaal en secundair museummateriaal
64

. 

Het secundaire materiaal, waaronder teksten, foto’s, video en interactieve computerprogramma’s, zijn de 
invulling en daarmee de bouwstenen van tentoonstellingen en worden besproken in deel 4: Bouwstenen van 
tentoonstellingen. Het primaire materiaal zijn de museumobjecten en maken onderdeel uit van de 
kernconcepten welke worden besproken in deze paragraaf.  
 In musea gebeuren er vreemde dingen met…dingen. Alledaagse voorwerpen worden opeens objecten. De 

onderzoeker T. Bennet beredeneert dat museumobjecten meer zijn dan de dragers van betekenissen, hij stelt 

dat ze acteurs zijn die gegeven rollen spelen. Het museum zelf is het instituut dat het object zijn rol geeft en 

zijn relatie met andere menselijke en niet-menselijke acteurs. Met andere woorden betekent dit dat 

voorwerpen door verschillende (museale) processen en procedures niet alleen een representatie vormen van 

de geschiedenis, natuur of een cultuur, maar deze belichamen.  

In musea die gebruiksvoorwerpen tentoonstellen, wordt het voorwerp gescheiden van zijn oorspronkelijke 

gebruikswaarde, waardoor het ding verandert in een object. Het wordt een representatie van de categorie 

waartoe het voorwerp behoord
65

. Laat ik, om dit principe te illustreren, de waterkoker als voorbeeld geven. Er 

staat er een bij mij in de keuken, in de kantine op mijn werk en ook ongetwijfeld een in menig kantoor of 

kantine van elke museummedewerker of game designer. Pak de waterkoker, gebruik hem niet om thee mee te 

zetten, maar zet hem midden in een tentoonstellingsruimte op een kleine verhoging. Licht hem naar behoeven 

uit, plak er een tekstbordje bij met “waterkoker” en kijk wat er gebeurt. Is jouw waterkoker nog steeds slechts 

een waterkoker, of lijkt het voor de bezoekers de waterkoker die alle waterkokers representateert?  

Objecten hebben dus een bepaalde culturele, historische, ecologische of esthetische waarde doordat ze een 

bepaalde gebeurtenis of groep belichamen. Doordat objecten een zo geladen waarde hebben, gebruiken 

musea ze om een bepaalde boodschap te communiceren naar de bezoekers toe. De manier waarop een object 

tentoon wordt gesteld wordt vaak de display genoemd en helpt hierbij. Displays kunnen nieuwe soorten 

relaties scheppen tussen de museumbezoeker en het object. De manieren waarop objecten tentoongesteld 

kunnen worden zijn enorm divers
66

. Van een bijna natuurlijke omgeving met realistisch opgezette dieren, tot 

strakke vormen in een futuristische setting. Van een emotionele impact door een enorme hal vol 

Holocaustfoto’s tot de kleurrijke speelsheid van een kindermuseum. Elke manier brengt zijn eigen relaties en 

beleving mee, zoals op afbeelding 7 tot en met 10 hiernaast misschien verduidelijkt wordt.  
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De manier waarop tentoongesteld wordt heeft invloed op het communiceren van de aard van de instelling, de 

inhoud van de exhibit en het karakter van het museummerk. Tegenwoordig worden er ook buiten de 

museumdeuren inspiratie gehaald voor tentoonstellingstechnieken. Een voorbeeld is het interieur Palais de 

Tokyo in Parijs, geïnspireerd door het straatlandschap. De informele displays, de afwerking, het 

materiaalgebruik dragen allemaal bij aan de sfeer van het huidige straatleven in Parijs. In Palais de Tokyo zijn 

de grenzen tussen opstelling en tentoonstellingsruimte vaag, wat de onconventionele natuur van de exposities 

weerspiegelt
67

.  

Er is een verschuiving aan de gang voor de manier van tentoonstellen. Musea worden tegenwoordig 

geoordeeld op de kwaliteit van hun verhalen en manier van presenteren, in plaats van op de objecten die ze 

tentoonstelden en verzamelen
68

. Ook hebben kunstenaars tegenwoordig vaak inspraak in de manier waarop 

hun objecten getoond worden
69

, wat ik bij het Nationaal Glasmuseum zelf ook heb ervaren bij een van de 

tentoonstellingen van Bernard Strik. Dit kan heel nieuwe ideeën en verrassend materiaalgebruik opleveren.  

Daarnaast worden exhibits steeds meer ondersteund door een grote variëteit aan geprinte en digitale 

materialen, gadgets en downloads, waardoor de traditionele grenzen van de display doorbroken worden. Dit 

schept de noodzaak voor de coördinatie van een breder materiaal- en mediagebruik
70

. Uiteraard blijven vaak 

de eerder besproken tentoonstellingstechnieken, waaronder de plaatsing van objecten van belang. Andere 

zaken die bij objecten een rol spelen zijn onder andere authenticiteit en de (culturele) betekenis. De plaatsing 

van een object in een ruimte kan, zoals eerder gesteld, van belang zijn bij de communicatie naar en de 

interpretatie van de bezoeker. Veel museale objecten vereisen speciale behandelingsmethodes of klimaten. 

Deze conserveringstechnieken vallen echter niet binnen de grenzen van mijn onderzoek. Uiteraard zijn dit wel 

factoren waar rekening gehouden mee moet worden, dus wellicht is dit interessant materiaal voor een volgend 

onderzoek.  

 

De opkomst van nieuwe media en het stijgende gebruik ervan doet de vraag rijzen of objecten nog wel van 

belang zijn bij communiceren van de boodschap of dat dit ook door slechts (internet) ervaringen kan gebeuren. 

De snelle ontwikkelingen in de technologie, die ook virtuele bezoeken mogelijk maakt, versterken deze vraag
71

.   

Dit is een interessante vraag en die verder onderzocht kan worden. Voor de relevantie van dit  onderzoek, 

wordt dit onderwerp echter niet verder aangesneden. Er wordt immers onderzocht hoe de processen van 

musea en gamedesigners op elkaar afgestemd kunnen worden en hoe games kunnen bijdragen aan het huidige 

museale aanbod, en niet hoe en of digitale technieken het huidige aanbod kunnen en moeten vervangen.  

Wel is het zo dat de ervaring van een display niet alleen afhankelijk is van de objecten zelf. Naast het primaire 

museummateriaal wordt er ook gebruik gemaakt van secundair materiaal, waar games ook onder vallen. Deze 

bouwstenen worden besproken in Level 4: Bouwstenen van tentoonstellingen.  

 

De bezoekers 

De ruimte, ingericht door de exhibion designer met museumateriaal en volgens een bepaalde techniek, dient 

een doel: het overbrengen van een (educatieve) boodschap naar de bezoeker.  

Het publiek speelt altijd een grote rol voor musea. De verschillende doelgroepen vormen tenslotte de 

bezoekers die voor inkomsten zorgen. Mensen zijn zeer verschillend in interesses, hebben eventuele 

beperkingen en stellen allemaal hun eigen verwachtingen en doelen aan het museumbezoek. Er zijn echter ook 

vaak overeenkomsten te bespeuren, waardoor er doelgroepen bestaan. Zoals in deel 1: Achtergronden, al aan 

de orde kwam, is een van de nieuwe doelgroepen de Digital Native. Deze jonge generatie verwerkt informatie 

anders dan ouderen en (digitale) technologie vormt voor hen een wezenlijk onderdeel van hun leven. Hoewel 
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deze kenmerken niet absoluut, maar globaal zijn, helpt kennis van de globale aspecten zeker bij het creëren 

van een doelgroepgerichte tentoonstelling.  

 

Mede vanwege veranderende doelgroepwensen op het gebied van vrije tijd, worden tentoonstellingsruimtes 

steeds meer voorgesteld en gebruikt als plaatsen voor intensieve sociale interactie. Deze groepsdynamiek 

wordt zelfs een van de unieke punten van musea genoemd. Om nieuwe (of bestaande) wensen van de 

doelgroep te onderzoeken en om een tentoonstelling aan te passen op de mensen, wordt er gekeken naar een 

grote variëteit van kenmerken. De persoonlijke geschiedenis, culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, 

vaardigheden en leerstijl van de bezoeker hebben namelijk allemaal invloed op hoe de informatie wordt 

ontvangen, verwerkt en begrepen
72

. Deze informatie van de bezoeker wordt ook wel de persoonlijke context 

genoemd in het model van Falk en Dierking. Een korte uitleg van dit model kwam aan bod ik deel 1: 

Achtergronden. Bij de persoonlijke context horen, naast het hiervoor genoemde, ook de motivaties van de 

bezoeker, zijn eerdere ervaringen (met zowel musea als games), kennisniveau, interesses, verwachtingen, 

doelen etc.
73

.  

Het is van belang dat de doelgroep al aan het begin van het tentoonstellingsontwerp bepaald is en vast staat. 

Kennis over de bezoeker beïnvloedt namelijk alle bovenstaande elementen van een tentoonstellingsontwerp. 

Hoewel elk persoon van elkaar verschilt in wensen en eisen, zijn er wel degelijk categorieën, met elk zijn eigen 

voorkeuren, aan te wijzen. Oudere mensen met slechter zicht, waarderen vaak wat feller licht en groter 

lettertype op de tekstbordjes. Tieners, gewend aan een leven vol videogames en andere interactieve media 

zullen beter reageren op een ruimte vol visuele en geluidstimulatie. Kleuters nemen beperkt informatie op, 

hebben een korte aandachtsspanne en kunnen uit hun doen raken door donkere of dramatisch verlichte 

ruimtes.  

Hoewel het onmogelijk is om elk individueel te bedienen, kan begrip van het bezoekerprofiel helpen bij het 

ontwerpen van de juiste presentatiemanieren en doorstroming van de bezoekersaantallen. Families hebben 

voornamelijk de voorkeur om bij elkaar te blijven in een tentoonstelling, waardoor afwisseling tussen inhoud 

en interpretatie een goede ontwerpkeuze is. Want als de kinderen verveeld of ongeduldig raken, hebben de 

ouders geen kans om informatie in hun eigen tempo op te nemen. Kinderen zoeken naar grotere stimulatie dan 

tekstpanelen en rennen er voorbij, terwijl ouders juist snel door een ruimte kunnen bewegen om te 

ontsnappen aan een kakofonie aan geluiden. Om dit soort redenen stelt het boek What is exhibition design?, 

de vraag of het dan niet logisch is om omgevingen te creëren die niet alleen inspelen op de individuele 

behoefte van de bezoeker, maar die ook aantrekkelijke mogelijkheden geven om samen betrokken te raken bij 

de informatie
74

.  

Games kunnen een antwoord op die vraag vormen. Spelen is, op enkele uitzonderingen na, van nature een 

sociale bezigheid, zoals wordt gesproken in Hoofdstuk 9: Spelen – De sociale belevenis. Gezellig samen aan 

tafel Monopolie spelen of buiten Tikkertje. Met een groep vrienden samen een virtueel monster verslaan of 

met een team van over de hele wereld een beschaving opbouwen en verdedigen. Spellen kunnen door een 

gevarieerde leeftijdsgroep gespeeld worden. Denk bijvoorbeeld maar aan de spellendoos, waar leeftijd 9-99 

jaar op staat.  

Daarnaast spelen games in op de eerder genoemde veranderde wensen en eisen van onder andere de Digital 

Natives.  

 
 

  

                                                           
72 Lorenc, Skolnick en Berger. What is exhibition design?: 18-19 
73 Falk en Dierking. The museum experience: 2 en 26 
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Conclusie Hoofdstuk 4: Exhibition design 
Welke definitie geeft de theorie van de begrippen museum en tentoonstelling? 

Wat verstaat de theorie onder het begrip exhibition design? 

Wat zijn volgens de theorie de kernconcepten van een tentoonstelling? 

 

Een tentoonstelling communiceert de boodschap van een museum naar een publiek, met behulp van de relatie 

tussen object en ruimte, zoals geconstrueerd door de exhibtion designer.  De communicatie kan zo objectief 

mogelijk overgebracht worden, maar kan bijvoorbeeld ook (subjectieve) educatieve doeleinde hebben. Deze 

plaatsing van de objecten binnen een ruimte is mede bepalend voor de interpretatie van de boodschap. De 

bezoeker zelf heeft hier echter ook vat op, door zijn persoonlijke context, waaronder kennisniveau en 

verwachtingen. Het zijn de bezoekers die een ruimte betreden waar objecten traditioneel geordend staan, of 

via een verhaal hun boodschap overbrengen door narrative spaces. Daarnaast kan het museumbezoek ook een 

focus hebben op activiteit, wat het idee is achter de performative space. Een andere optie om een 

tentoonstelling in te richten ligt bij de simulated experiences, waarbij de bezoeker te maken krijgt met 

reconstructies en maar bijvoorbeeld ook virtuele realiteit. Op alle drie de methodes kunnen games toegepast 

worden. Onder andere ter ondersteuning van het verhaal, als activiteit waardoor leren gekoppeld wordt aan 

spelen, of door een geïntegreerd onderdeel te vormen van de gesimuleerde belevenissen. Games kunnen 

bezoekers betrekken bij het verhaal, voor interactiviteit zorgen en een belevenis genereren.  

Of spellen daadwerkelijk de communicatieve rol van objecten moeten overnemen, is echter de vraag. Want 

wordt op deze manier niet voorbijgegaan aan de oorspronkelijke rol van het museum als instelling die 

(objecten) verwerft, behoudt, onderzoekt, communiceert en het tastbare en ontastbare erfgoed van de 

mensheid toont aan haar omgeving voor het doel van educatie, studie en plezier? En zitten de bezoekers, 

Digital Natives inclusief, wel te wachten op een totale vervanging van de museumobjecten door digitale 

technieken. Gaat de authenticiteit dan niet verloren en doet dit niet af aan de belevenis? Meer onderzoek op 

dit gebied kan zeker van belang zijn bij het inrichten en ontwerpen van tentoonstellingen in de toekomst.  
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Hoofdstuk 5: Games en gamedesign 

 
In dit hoofdstuk worden de definities van games en gamedesign gegeven en de kernconcepten van games 

uitgelegd. Het boek “Rules of play – game design fundamentals” van Katie Salen en Eric Zimmerman, twee 

grote namen op het gebied van gamedesign, beschrijft de standaarden en kernconcepten van dit vakgebeid. 

Door deze theorie als leidraad te nemen, kan deze scriptie een snelle introductie geven in de basisconcepten 

van games, zodat de werking en het ontwerpproces van spellen inzichtelijker wordt. Aangezien elke 

specialistische sector zijn eigen taal en theorieën kent, is getracht het gebruikte jargon zo duidelijk mogelijk uit 

te leggen en de in de literatuur gebruikte voorbeelden te vertalen naar zo bekend mogelijke games.  

De leidraad van Salen en Zimmerman is deels aangevuld met theorieën uit andere literatuur, eigen ervaringen 

en voorbeelden uit de museale sector.   

Het is onmogelijk om een conclusie te schrijven of een antwoord op de hoofdvraag te geven, zonder een goede 

definitie en begrip te hebben van de kernwoorden en hun achterliggende concepten.  

Om met de woorden van Jeroen van Mastrigt te spreken:  

“Ik geloof niet dat (serious) games een wonderdrug zijn, ze zijn een middel om een nieuwe generatie te 

bereiken. Dat gaat alleen lukken als die games goed ontworpen zijn en als mensen goed beseffen wat een game 

nou eigenlijk is”
75

.Met andere woorden: een bal, een net en een stuk gras. Een pak kaarten, een set 

dobbelstenen en een spelbord, of een spelprogramma op een harddrive. Hoe kan het dat normale, alledaagse 

dingen veranderen in een speelse belevenis? Een belevenis met eindeloos veel plezier en afwisseling die zich 

afzet tegen een alledaagse omschrijving. 

Wat zijn games? En wat is gamedesign?  

 

Om meer inzicht te bieden in games en hun kernconcepten, worden de volgende deelvragen in de komende 

hoofdstukken besproken: “Welke definitie geeft de theorie van het begrip games?”. Deze onderzoeksvraag is 

opgedeeld in de deelvragen: “Wat verstaat de theorie onder het begrip gamedesign?” (hoofdstuk 5) en: “Wat 

zijn volgens de theorie de kernconcepten van een game?” (hoofdstuk 6).  

 

5.1 Definities games 
Dit onderzoek hanteert, zoals eerder gesteld, de begripsomschrijving van Salen en Zimmerman, omdat het de 

standpunten van meerdere specialisten vertegenwoordigd, goed afgebakend is en een diepgang binnen de 

definitie zelf biedt.  

Alvorens tot deze definitie wordt overgegaan, wordt er eerst een kort inzicht in de achterliggende 

gedachtegang van de definitie van Salen en Zimmerman.  

 

De eerste definitie waar Salen en Zimmerman naar kijken is afkomstig van David Parlett, een spelhistoricus die 

veel heeft geschreven over kaart- en bordspellen. Hoewel hij zelf van mening is dat het begrip “games” moeilijk 

valt te beschrijven, doet hij toch een poging door onderscheid te maken tussen informele en formele games. 

Informeel doelt hierbij op andere vormen van spelen dan met games en is daarmee minder relevant dan zijn 

formele omschrijving. Parlett erkent twee aspecten waarmee hij formele games definieert
76

. Ends, ofwel het 

feit dat een formele game een wedstrijd een eindpunt als doel en means, of afgesproken regels en materialen 

waarmee deze wedstrijd gewonnen wordt.  

De tweede definitie komt uit het boek Serious Games van Clark C. Abt en biedt een begrip van games die de 

nadruk legt op de actieve rol van de spelers van een spel. In het kort stelt hij dat een game beschouwd kan 

worden als een context met regels tussen tegenstanders die doelen proberen te behalen. Abt definieert vier 

aspecten van games: Een game is een Activiteit, een proces, een evenement. Een spel heeft spelers nodig, die 

                                                           
75 Mastrigt, Jeroen van. ‘De kansen en mogelijkheden van serious games voor de erfgoedsector’ FARO Games & Erfgoed, z.pl. 12-12-2008.  

Conferentie. 26-03-2012 <http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3 > 
76 Salen en Zimmerman. Rules of play: 71-80 
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actief keuzes maken, de Decision-makers en heeft doelen, de Objectives. Daarnaast zijn er volgens Abt regels 

die de activiteit van een game beperken en structureren, die hij de Limiting Context noemt.  

Na de eerste twee experts zijn er al overeenkomsten te bespeuren, namelijk dat een spel regels en doelen 

heeft. De derde expert Johann Huizinga definieert echter andere aspecten. Houdt daarbij wel rekening dat de 

Nederlandse antropoloog zich vooral richt op spelen (play) en niet op spellen (games). Huizinga stelt dat play 

plaatsvindt buiten het dagelijks leven en binnen eigen grenzen van tijd en ruimte. Play is niet serieus, verloopt 

via regels en creëert sociale groepen die zich afsluiten van de buitenwereld.  De speler gaat volledig op in de 

activiteit, en het spelen zelf wordt niet geassocieerd met materiële interesse of profijt.  

Zoals al eerder gesteld richt Huizinga zich niet zozeer op games, het onderwerp dat in dit hoofdstuk 

gedefinieerd wordt. Daarnaast noemt hij soms ook een effect van spelen, in plaats van een kenmerk.  

De vierde expert, de Franse socioloog Roger Caillois nam de ideeën van Huizinga over, maar voegt aan dat werk 

toe dat spelen vrij is, in de zin dat het niet verplicht is om te spelen en hij noemt de uitkomst van spelen 

onduidelijk. Daarnaast associeert Caillois spelen met een besef van een fantasiewereld
77

. In hoofdstuk 3: De 

afweging – redenen voor en tegen, werd gesteld dat de vervaging tussen fantasie en realiteit bij spelers, sterk 

wordt benadrukt door de media, als nadeel van games. De kans lijkt echter klein dat een museumspel geen 

onderscheidt maakt tussen fantasie en realiteit, juist vanwege het feit dat er een relatie met de 

museumobjecten meestal gewenst is. 

 

De definitie die Caillois geeft is echter, net als die van Huizinga te breed en niet volledig dekkend voor de lading 

van dit onderzoek, aangezien zij zich vooral richten op het definiëren van het spelen van een game, in plaats 

van de game op zich. Toch zijn er elementen uit te destilleren die betrekking hebben op het spel zelf. Mede 

daarom heeft “Rules of Play”, naast Huizinga en Caillois, ook de in games geïnteresseerde filosoof Bernard Suits 

meegenomen in hun onderzoek naar de definitie van games.  

De beknopte versie die Suits geeft, stelt dat het spelen van een spel een vrijwillige moeite is om onnodige 

obstakels te overkomen. De primaire elementen die in zijn beschrijving voorkomen bestaan uit activiteit, 

vrijwillige toetreding, te behalen doelen, regels, inefficiëntie doordat de regels gedrag beperken en acceptatie 

van de regels.  

Hoewel de definities van spelen van Huizinga, Caillois en Suits zeker bijdragen aan een uiteindelijke definitie 

van games, concentreren de volgende drie experts zich meer op de games zelf
78

. 

 

De zesde definitie die Salen en Zimmerman in hun boek gebruiken is afkomstig van Chris Crawford. Crawford is 

een pionier op het gebied van computergame design en heeft veel geschreven over game design, narratief en 

interactie. Hij somt vier primaire kwaliteiten op die games definiëren. Representatie is de eerste, waarmee hij 

in het kort bedoelt dat games een subjectieve en opzettelijk versimpelde representaties creëren door middel 

van een representatie van de emotionele werkelijkheid via regels. Interactie is een tweede kwaliteit, welke het 

publiek toestaat om van alles te ontdekken en onderzoeken en oorzaken en effecten te veroorzaken en te 

observeren.  Crawford noemt dit zelfs een cruciale factor van games. Daarnaast noemt hij games een conflict, 

aangezien de speler obstakels moet overkomen om bepaalde doelen te bereiken. Het conflict kan direct of 

indirect, gewelddadig of ongewelddadig zijn, maar het is altijd aanwezig in een game. Het vierde punt betreft 

veiligheid. Spellen zijn kunstmatigheden die de psychologische ervaring van conflict en gevaar bieden, zonder 

de fysieke gevolgen. Kort door de bocht is een spel een manier om de werkelijkheid te ervaren. 

Greg Costikyan is een gamedesigner beïnvloed door digitale gamedesign. Hoewel hij in zijn definitie op veel 

punten meegaat in de mening van de hiervoor beschreven experts, heeft hij een paar unieke punten. Zo stemt 

                                                           
77 Salen en Zimmerman. Rules of play: 71-80 
78 Ibidem.  
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hij in met het idee dat games doelen en besluitvormende spelers heeft, maar is hij de enige die het gebruik van 

game tokens beschrijft. Costikyan is ook de enige die games als kunst benoemd
79

.  

Hoewel dit laatste gegeven, games als kunst, een nieuw opkomend en interessant kunstgenre is, heeft het 

echter geen betrekking op dit onderzoek. Het onderwerp is de procesafstemming tussen gamedesigners en 

musea. Het onderzoek gaat niet over in welke mate, of op welke manier games als kunstvorm beschouwd 

kunnen worden. Dit zou een geheel ander, doch boeiend onderzoek kunnen zijn, waardoor research hiernaar 

wellicht een optie vormt voor andere onderzoekers.  

De laatste expert die Salen en Zimmerman voor de definiëring van games onderzochten, is Brian Sutton-Smith, 

een van de belangrijkste geleerden op het gebied van spellen en spelen. Samen met Elliot Avedon schreef hij 

“The Study of Games”, waarin zij verscheidene kernelementen van games beschouwen. Zij stellen dat spellen 

fysieke of intellectuele activiteit behoeven en vrijwillige deelname kennen. Een spel is een conflict met regels 

en een te behalen doel, dat op het einde een andere status heeft dan aan het begin van het spel.  

Elk van de acht experts hanteert een eigen definitie. Toch zijn er diverse overeenkomsten en typerende 

verschillen te bespeuren, welke in de voorgaande tekst zijn opgenomen. Voor een duidelijk overzicht zijn deze 

uiteengezet in tabel 3 hieronder
80

.  

 

 

Tabel 3 Elementen uit de acht definities van games 

Elementen uit de speldefinitie Pratlet Abt Huizinga Caillois Suits Crawford Costikyan Sutton-Smith / 
Avelon 

Verloopt volgens regels die de 
spelers beperken 

√ √ √ √ √ √  √ 

Conflict of wedstrijd √     √  √ 

Doel- of uitkomst georiënteerd √ √   √  √ √ 

Activiteit, proces of gebeurtenis  √   √   √ 

Betreft keuzes maken   √    √ √  

Niet serieus en totaal in 
beslagnemend  

  √      

Nooit geassocieerd met materiële 
winst 

  √ √     

Kunstmatig / veilig / buiten het 
dagelijks leven 

  √ √  √   

Creëert speciale groepen   √      

Vrijwillig    √ √   √ 

Onduidelijk    √     

Fantasiewereld / Representatie 
van de echte wereld 

   √  √   

Inefficiënt      √    

Systeem van onderdelen / 
grondstoffen en tokens 

     √ √  

Een kunstvorm        √  
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5.2 Definiëring games  

Katie Salen en Eric Zimmerman voegen uiteindelijk de bruikbare elementen van de vorige acht definities bij 

elkaar. Hun definitie, ook voor dit onderzoek gebruikt, staat hieronder beschreven.  

“Een game is een systeem waarin spelers betrokken raken in een kunstmatig conflict, afgebakend door regels, 

dat resulteert in een meetbare uitkomst”.  

Een verdere afbakening is gemaakt door een ook een omschrijving te geven van de gebruikte termen in de 

definitie van games.  

 Systeem, is een set onderdelen die onderling verbonden een complex geheel vormen. Er zijn veel 

manieren om een game als een systeem te typeren: een mathematisch systeem, een sociaal systeem, een 

representatief systeem, etc
81

.  

 Spelers spelen het spel. Een game wordt door een of meer deelnemers actief gespeeld. Door interactie 

tussen de spelers en het spel kan de belevenis van het spelen ervaren worden.  

 Kunstmatig. Games creëren een grens van de zogenoemde “echte wereld” in zowel tijd als ruimte. Hoewel 

spellen in de echte wereld plaatsvinden, is kunstmatigheid een van hun kenmerkende eigenschappen.  

 Conflict ontstaat in alle spellen door een meting tussen twee krachten. Er zijn veel verschillende vormen 

van conflict, van coöperatief tot competitief, van een soloconflict met het gamesysteem tot een 

multiplayer sociaal conflict.  

 Regels. Bijna alle auteurs van boeken over spellen zijn het erover eens dat regels een cruciaal onderdeel 

vormen. Ze geven de structuur van waaruit het spelen voortvloeit. De regels beperken de spelers in wat 

wel en niet mag.  

 Meetbare uitkomst. Aan het eind van het spel een speler heeft gewonnen, verloren of een vorm van 

numerieke score ontvangen. Een meetbaar doel of uitkomst is wat games onderscheidt van minder 

formele vormen van speelse activiteiten
82

.  

De hiervoor beschreven definitie wordt  gedurende dit hele onderzoek gehanteerd en is van toepassing op alle 

soorten games, van computer- en videogames tot bordspellen, interactives en rollenspellen. Echter om de 

verwijzingen te verduidelijken, en omdat digitale spellen zo hun eigen kenmerken hebben, wordt naar deze 

soort gerefereerd als: digitale spellen, digitale games, video- of computergames en naar de tweede als analoog 

spel of spelsoort als bord- en kaarspellen. Om de processen van de gamedesigner te verduidelijken, wordt in de 

komende paragraaf het begrip gamedesign uitgelicht.  
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5.3 De rol van de gamedesigner 

Het spel tikkertje, we kennen het allemaal nog wel.  

Tikkertje zonder design, zou een veld zijn met spelers die wat ronddraven, elkaar willekeurig aanraken, gillen 

en daarna de andere kant op rennen.  

Een ontworpen spel genaamd Tikkertje, is een vakkundig gemaakte ervaring, gestuurd door regels die bepaalde 

vormen van interactie betekenisvol maken. Door design wordt het aanraken een betekenisvolle “tik” en wordt 

iemand “hem”.  “Hem” wordt hierdoor de gevreesde terreur van het speelveld waarvoor iedereen wegrent.  

 

Design valt op vele manieren uit te leggen en is afhankelijk van de context waarin het woord gebruikt wordt. In 

het kader van mijn onderzoek kan gesteld worden dat design het proces is waarmee een designer een context 

creëert die bedoeld is om geconfronteerd te worden door een deelnemer, waardoor betekenis ontstaat.  

 

In deze betekenis is de designer een individueel of een team van mensen dat games creëert. Soms ontstaan 

spellen door bijvoorbeeld fancultuur, waardoor cultuur in brede context ook een spelontwerper kan zijn. 

Echter deze tweede definitie van designer is irrelevant voor mijn onderzoek, gezien ik hierin alleen 

gamedesigner als beroep van een tastbaar persoon, in de rol van een ontwikkelproces, beschouw.  

In het licht van games betekent context de ruimtes, objecten, verhalen en gedragingen van het spel. De 

deelnemer is uiteraard de speler die het spel speelt. Deze verkennen, manipuleren, verdiepen en leven zich in 

de context in.  

Betekenis zijn de resultaten van de spelersactie gedurende het verloop van het spel
83

. Dit wordt vaak 

meaningful play genoemd. Meaningful play is een kernelement van games en wordt uitgelegd in paragraaf 6.1 

Meaningful play.  

 

Wanneer de definities van games en design bij elkaar komen vormt het de onderstaande definitie van 

gamedesign.  

 

“Gamedesign is het proces waarbij een game designer een spel creëert, dat geconfronteerd wordt met een 

speler waardoor “meaningful play” ontstaat”
84

.  

 

Uit deze definitie kan al deels opgemaakt worden dat games door gamedesigners ontworpen worden rondom 

bepaalde kernconcepten. Dit valt te vergelijken met tentoonstellingen die door de exhibition designer 

opgebouwd worden rondom de hiervoor besproken elementen ruimte, tentoonstellingsmateriaal en publiek. 

De kernconcepten waarmee bij het ontwerpen van games, dus ook museumgames, rekening gehouden moet 

worden, staan beschreven in het volgende hoofdstuk.  
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Conclusie hoofdstuk 5: Games en gamedesign  
 Welke definitie geeft de theorie van het begrip games?” 

 Wat verstaat de theorie onder het begrip gamedesign?  

 

 

Een game is een systeem waarin spelers betrokken raken in een kunstmatig conflict, afgebakend door regels, 

dat resulteert in een meetbare uitkomst. Voor musea valt er diverse informatie uit deze definitie te halen. Zo 

stelt het conflictelement dat een museumgame altijd een tegenstander moet hebben voor de speler (dus 

bezoeker). Dit kan het spelsysteem zelf, of een medebezoeker zijn, waarbij het tweede de sociale interactie 

binnen het museum kan versterken. De meetbare uitkomst van een spel kan overeenkomsten hebben 

met(educatieve) doelen van het museum. Zo kan het doel van de game zijn om een bepaald monster te 

verslaan, maar kan dit doel alleen door de bezoeker bereikt worden, door informatie uit de tentoonstelling te 

gebruiken. Alle elementen uit een spel worden door de gamedesigner ontworpen met als doel meaningful play.  

 

Wat dit begrip inhoudt en welke betekenis de andere elementen uit de definitie als systeem en regels, wordt 

nader uitgelicht in Level 2: Begrippen en Kernconcepten en Level 3: Bouwstenen van games – Regels.  
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Hoofdstuk 6: Kernconcepten van gamedesign 
Zoals een tentoonstellingsmaker bepaalde elementen heeft waar vanuit hij een tentoonstelling ontwerpt, zo 

spelen ook bepaalde aspecten een hoofdrol in het ontwerpproces van een game. Het begrijpen van deze 

kernelementen kan het samenwerkingsproces tussen musea en gamedesigners bevorderen, aangezien het ook 

meer inzicht biedt in de werking van games. Uit de interviews kwam naar voren dat veel musea hier nog te 

weinig kennis over hebben, wat onder andere leidt tot discussies en problemen rondom de (educatieve) 

inhoud van het spel
85

. Mede daarom biedt dit onderzoek meer inzicht in de werking van games aan de hand 

van de deelvraag: “Wat zijn volgens de theorie de kernconcepten van een game?”.  

 

6.1 Meaningful play 
Het spelen van een game betekent het maken van keuzes en het ondernemen van acties. Al deze activiteit 

vindt plaats in een spelsysteem dat ontwikkeld is om betekenisvolle keuzes te kunnen maken. Het doel van 

succesvol game design is daarom het creëren van meaningful play. Maar wat houdt dit begrip in en wat is de 

betekenis ervan voor museumgames? 

 

Er zijn twee manieren om meaningful play te definiëren, een beschrijvende en een evaluatieve vorm.  

 

De beschrijvende manier, die zich richt op de mechanismes die betekenisvol spel creëren. Dit houdt het proces 

in, waarmee de speler actie onderneemt binnen het ontworpen spelsysteem en de manier waarop het systeem 

hierop reageert. Het spel krijgt zijn betekenis door de relatie tussen actie en resultaat.  

De evaluatieve manier omschrijft meaningful play als iets wat ontstaat wanneer de relatie tussen acties en 

resultaten in een spel zowel waarneembaar als geïntegreerd in de ruimere context van de game zijn
86

. 

 Een game wordt dus betekenisvol door de relatie tussen de acties die de bezoeker in een 

tentoonstellingsgame doet en de daaropvolgende resultaten of reacties vanuit het spel. Een van de hierboven 

gestelde eisen is dat deze acties en resultaten waarneembaar moeten zijn. Om de bedoeling hiervan te 

verduidelijken heb ik het voorbeeld uit het boek vertaald naar een museale context.  

Je bent een bezoeker in een natuurmuseum, waar je een spel kunt spelen om meer te leren over je 

immuunsysteem. “Leuk,” denk je, “ik kan lekker als witte bloedcel antistoffen schieten op ziektekiemen. Sterf 

griepvirus!”.  

Al gauw verschijnt er zo’n gevaarlijk uitziend virus op je scherm. Snel vuur je er antistoffen op af. Het virus 

verandert echter op geen enkele manier. Er is geen waarneembare feedback waardoor je weet of je het virus 

echt geraakt hebt. De actie die je hebt ondernomen heeft weinig betekenis. Dit kan leiden tot frustratie, 

waardoor je het spel als bezoeker volkomen links laat liggen. 

Maar wat nou als je als bezoeker van, bijvoorbeeld een historisch museum, een spel kunt spelen waarbij je als 

Schot de Engelsen moet tegen houden en je wel waarneembare feedback op je acties krijgt? Het spel reageert 

dan bijvoorbeeld op het hakken van jouw zwaard door de Engelsman visueel te onthoofden, of je tegenstander 

valt neer, of slaakt een laatste doodskreet, of alle drie!  

De game communiceert dan effectief het resultaat van jouw actie. Je bent blij, voelt je misschien wel even een 

echte Schot, en bent daarnaast waarschijnlijk gestimuleerd om verder te spelen. De kans is dan ook groot dat je 

door dit enthousiasme deze positieve ervaring van het museumspel deelt met anderen. De waarneembaarheid 

van een spel laat de speler dus weten wat er gebeurd als ze actie ondernomen hebben. Zonder dit soort 

feedback gaan bezoekers al snel random knopjes indrukken, of verzetten ze zomaar wat pionnen op een 

bordspel.  

In een goed spel zijn alle acties betekenisvol en als een geheel geïntegreerd in het systeem van de game
87

.  
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6.2 Een game is een systeem 

Gamedesigners oefenen hun ontwerpkunsten door het ontwerpen van systemen, met als doel meaningful play. 

Een kort inzicht in hoe een spelsysteem in elkaar zit, creëert een beter begrip van het spelontwerp en de 

werking van games, dat het samenwerkingsproces kan bevorderen.  

Alle spellen kunnen begrepen worden als systemen. Of je nu een eigen spel ontwikkelt, of er een voor in je 

tentoonstelling wilt laten maken bij een game designer, het is belangrijk om dit gegeven in het achterhoofd te 

houden.  

Als systeem zijnde biedt een spel contexten voor interactie, zoals ruimtes, objecten en gedragingen die spelers 

onderzoeken, manipuleren en aannemen.  

 

Een systeem is een set van onderdelen met onderling verband die samen een complex geheel vormen. Er zijn 

veel manieren om een game in het verband van een systeem te zien. Van een mathematisch of mechanisch tot 

sociaal systeem, van cultureel en conceptueel tot representatief systeem, etc. Zo kan een potje schaak gezien 

worden als een systeem van sociale interactie tussen twee spelers, of als een van abstracte oorlogssimulatie. 

Via welk systeem je ook tegen een spel aankijkt, er zijn vier elementen die alle systemen met elkaar gemeen 

hebben. Echter, de manier waarop deze elementen worden geïdentificeerd binnen welk spel dan ook, hangt af 

van het soort verband van waaruit het spelsysteem wordt bekeken, een formeel, empirisch of een contextueel 

cultureel verband. 

Hieronder staat een overzicht van de vier systeemelementen, met voorbeelden vanuit een mathematisch 

verband en vanuit een empirisch oogpunt. Dit wordt gedaan aan de hand van het bekende spel Schaak.  

De objecten, zijn de delen, elementen of variabelen binnen een systeem. Deze kunnen fysiek of abstract of 

beide zijn, al naar gelang het soort systeem. Gezien vanuit een mathematisch systeem zijn dit bijvoorbeeld de 

pionnen en het spelbord. Echter, wanneer de game vanuit een empirisch standpunt wordt bekeken, waarbij 

puur gelet wordt op de interactie tussen de spelers, zijn de objecten de spelers zelf.  

Het tweede element zijn de kenmerken of attributen. Hieronder worden de kwaliteiten of eigenschappen van 

het systeem en de kenmerken verstaan. Dit kunnen de beweegregels voor elk schaakstuk zijn(mathematisch), 

of juist de kleur die een speler controleert en de huidige stand van het spel (empirisch).  

Tevens bezitten alle spelsystemen interne relaties, waaronder de relaties tussen de objecten wordt verstaan. 

Bedreigt het ene schaakstuk het andere, of beschermt hij er een? (mathematisch). Wanneer volgens de 

empirische manier naar de interactie tussen twee spelers wordt gekeken, speelt niet alleen hun strategische, 

maar ook hun sociale, psychologische en emotionele communicatie een rol.  

Het laatste element is de omgeving, ofwel de context die het systeem omgeeft. Dit kan het spelen zelf zijn 

(mathematisch), maar het kan ook veel ruimer gezien worden. In wat voor ruimte wordt het schaakspel 

gespeeld, wordt er geschaakt met een schaakbord of via de computer? Ook de vooroordelen van de spelers en 

dus bezoeker, zijn van belang. Vindt de doelgroep het cool of juist nerdy om te schaken? Het betreft een web 

van fysieke, psychologische en culturele associaties die de context, ofwel de omgeving van het spel omschrijft. 

Binnen deze omgeving vindt de beleving van het spelen plaats
88

.  

 

De drie kaders waarin een game gezien kan worden als systeem, het formele, empirische en culturele kader, 

zijn met elkaar verbonden en bestaan gelijktijdig. Een spel als formeel systeem is altijd binnen een empirisch 

systeem. Een spel als cultureel systeem bezit daarnaast ook altijd formele en empirische systemen. Deze kaders 

kunnen beschouwd worden als drie cirkels in elkaar, met als binnenste het formele en als buitenste laag het 

culturele kader. Formeel slaat in dit geval op het strategisch mathematische systeem, empirisch op een 

systeem van interactie en cultureel heeft betrekking op hoe het spel in de grotere context van cultuur past.   

Hoewel deze drie niveaus tegelijk bestaan, kan het nuttig zijn om er een uit te lichten bij het maken van een 

analyse of voor het oplossen van een probleem. Het is van cruciaal belang bij het maken va neen game om te 

begrijpen hoe deze drie niveaus zich tot elkaar verhouden en op elkaar inwerken.  
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Systemen kunnen open of gesloten zijn. Een open systeem heeft uitwisseling van welke soort dan ook met zijn 

omgeving. Dit kan pure data zijn tussen een thermometer en een digitale weercomputer of menselijke 

interactie, zoals iemand die het systeem van een auto bedient. Er vindt in beide gevallen uitwisseling plaats 

tussen het systeem en de omgeving. Een gesloten systeem is geïsoleerd van de omgeving. 

Wanneer dit bekeken wordt in het licht van de eerder genoemde kaders, ziet een schaakspel er als volgt uit: De 

regels van schaken zijn als formeel systeem een gesloten, autonoom systeem. Schaak is vanuit een cultureel 

systeem gezien een open systeem, omdat het kruist met andere, bredere contexten als taal, geschiedenis en de 

maatschappij. Empirisch gezien kan schaken zowel een open als gesloten systeem zijn. Als de spelers en hun 

strategische spelacties overwogen worden, kan gesteld worden dat zodra het spel begonnen is, alleen de 

gebeurtenissen binnen het spel van belang zijn. In deze zin is schaken een gesloten systeem. Aan de andere 

kant kan ook de nadruk gelegd worden op de emotionele en sociale bagage die de spelers met het spel 

meenemen, de afleidingen van de omgeving, de reputatie die gewonnen of verloren kan worden. Vanuit dat 

oogpunt is het schaakspel een open systeem.  

Wanneer er dus vanuit een empirisch kader wordt gekeken naar het spelen van games, kan geconcludeerd 

worden dat dit systeem zowel open als gesloten kan zijn
89

.  

 

Wat kan al deze informatie over systemen betekenen voor een tentoonstelling?  

 

6.3 Gamesysteemdenken voor tentoonstellingen 
Al eerder werd gesteld dat het regelsysteem van spellen gezien kan worden als een formeel, empirisch en als 

cultureel systeem. Terwijl dit onderzoek gaande was kwam ik erachter dat het systeemdenken van game 

designers niet alleen helpt bij het ontwerpen van goede spellen, maar dat de denkwijze ook toe te passen is op 

de opbouw van een tentoonstelling. Zoals al eerder gezegd, is het apart bekijken van games als een formeel, 

empirisch of cultureel systeem, vooral nuttig om een analyse te maken of om een ontwerpprobleem op te 

lossen.  

Om dit aan te tonen steek ik het schaakspel ditmaal in een museaal jasje en beschrijf ik het als een cultureel 

systeem, of met andere woorden: hoe het schaakspel binnen een groter, cultureel geheel valt.  

 

Stel je voor, je maakt een tentoonstelling over het schaakspel. De bezoeker stapt in de wereld van het zwart-

witte spelbord en leert over het machtsverschil tussen Koning en Koningin, visueel weergegeven in het 

ontwerp van de schaakstukken. Hij ontdekt de rituelen rondom het spelen van schaak en maakt kennis met 

historische grootheden. Wie speelt er eigenlijk schaak, alleen intellectuelen, militairen en computernerds of 

ook de vakkenvuller van de HEMA?  

Vanuit een cultureel systeem gezien kunnen de vier systeemelementen van de schaaktentoonstelling er als 

volgt uit zien: 

Het object in de tentoonstelling zou in dit geval het schaakspel zelf zijn, gezien in de breedste culturele 

vertaling. Het is het onderwerp waar de hele tentoonstelling om draait. Mathematisch gezien zouden de 

tentoongestelde voorwerpen hieronder vallen.  

De attributen van de tentoonstelling zou onder andere de gegeven informatie zijn. Hoe, wanneer en waarom is 

het schaakspel gemaakt en hoe wordt het gebruikt? Aangezien de informatie wordt doorgegeven door de 

tentoongestelde voorwerpen, vallen ook zij binnen dit systeemelement. Echter, de ontworpen elementen van 

een al dan niet digitaal schaakspel in deze tentoonstelling zouden ook onder deze noemer vallen.  

 

De interne relaties van de tentoonstelling bestaan uit de verbanden tussen het schaakspel en de cultuur. 

Waarom zijn de stukken zwart en wit en naar welke rassen verwijzen ze daarmee? Uiteraard gaat de bezoeker 

ook een relatie met de tentoonstelling aan door teksten te lezen, of mee te doen aan een spelletje schaak. Het 

laatste valt onder een apart kernelement van games, namelijk de interactie. Dit wordt besproken in de 

volgende paragraaf.   
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Het laatste systeemelement is de omgeving. In dit geval gaat het verder dan alleen het individuele schaakspel, 

of de context van het spelen ervan. De omgeving betreft het totale culturele kader van schaak zelf. De 

tentoonstellingsruimte creëert door vitrinegebruik, belichting, enzovoort een omgeving voor dit kader. Echter, 

alle andere aspecten van het museale wezen kunnen ook zeker bijdragen. Denk maar aan een goede 

marketingstrategie die interesse voor het spel kan wekken of vooroordelen weg kan nemen.  

Het kaderen van tentoonstellingen in systemen kan van dezelfde betekenis zijn als dat het is voor het bekijken 

van games op deze manier. Want zoals het ontwerpen van een spel niet alleen gaat over het maken van een 

setje regels, maar ook over hoe deze regels ervaren worden, heeft een tentoonstellingsbouwer niet de luxe om 

het grotere geheel te negeren. Het geheel van de hiervoor beschreven ruimte, materiaal en publiek. En dit 

publiek stelt een van de kernelementen van games, interactiviteit, steeds meer op prijs.  

 

6.4 Interactiviteit 
Spelen impliceert interactiviteit. Het spelen met een spel, een stuk speelgoed, een persoon of een idee, 

betekent dat er een wisselwerking plaats vindt. Specifieker gesteld betekent het spelen van een spel het maken 

van keuzes binnen een spelsysteem dat ontworpen is om acties en resultaten op een betekenisvolle manier te 

ondersteunen.  

Voor games is het precies deze vorm van interactie vanuit de speler, die voor voortgang in het spel zorgt. Van 

het kiezen van een bepaald pad tot het selecteren van een doelwit tot het verzamelen van magische sterren, 

de speler heeft de macht om een heel scala aan expliciete acties te beginnen en uit te voeren. In een zekere zin 

zijn het deze momenten van expliciete actie die de toon zetten van een gamebelevenis
90

.  

Interactiviteit is een veelgehoord begrip in de museumsector, en klaarblijkelijk ook in de game-industrie. 

Warren Spector stelt zelfs: “Het woord interactiviteit gaat niet alleen over het geven van keuzes aan speler, het 

geeft bijna een complete definitie van het gamemedium”
91

.  

 

Het is duidelijk dat interactiviteit een van kernconcepten van games vormen. Er zijn vier manieren van 

activiteit, of vier niveaus van betrokkenheid, die een persoon kan hebben met een interactief systeem. De 

meeste interactieve activiteiten belichamen delen van of alle niveaus tegelijkertijd.  

 

Het eerste niveau is cognitieve interactiviteit, of interpretatieve participatie. Dit beslaat de psychologische, 

emotionele en intellectuele participatie tussen een persoon en een systeem. Een voorbeeld is de complexe, 

fantasierijke interactie tussen een speler en een grafisch avonturenspel. Het zou echter ook een interactieve 

quiz in een tentoonstelling kunnen zijn.  

Het tweede model is functionele interactiviteit, of nuttigheidsparticipatie. Hiertoe behoren functionele, 

structurele interacties met de materiële componenten van het systeem, zowel virtuele als echte. Hoe is 

bijvoorbeeld de reactietijd van de knoppen bij het avonturenspel? Hoe leesbaar was de tekst op het 

beeldscherm? Al deze elementen zijn onderdeel van de totale interactieve belevenis.  

De derde manier is de interactiviteit voorbij het object, of de participatie binnen de cultuur van het object. Deze 

interactie bevindt zich buiten de belevenis van een ontworpen systeem. Het duidelijkste voorbeeld ligt in de 

fancultuur, waarbij de deelnemers hun eigen realiteiten creëren. Hierbij maken ze gebruik van het ontworpen 

systeem als ruw bouwmateriaal. Komt Superman weer tot leven? Gaan Mario en Princess Peach ooit trouwen? 

Wat als…? Ja, wat als de Mona Lisa wel een man bleek te zijn? Fans kunnen dus met het object participeren, 

buiten de cultuur van het object. In het geval van de Mona Lisa, bedenkt de bezoeker dus bijvoorbeeld een 

realiteit buiten het museumgegeven om, waarin de afgebeelde vrouw een man blijkt te zijn.  

Sommige niveaus van interactiviteit, zoals de eerste, zijn algemene voorkomendheden in een menselijke 

ervaring. Dit is echter niet bij alle niveaus het geval. Niveau vier, hieronder beschreven, is de definitie die het 

dichtst in de buurt komt van wat bedoeld wordt met interactiviteit in games.  
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Niveau vier is expliciete interactiviteit, of participatie met ontworpen keuzes en procedures. Keuzes, 

willekeurige gebeurtenissen, dynamische simulaties en andere procedures geprogrammeerd in de interactieve 

belevenis maken hier deel van uit. Voorbeelden hiervan zijn het volgen van de regels van een bordspel, het 

klikken op hyperlinks van een digitaal verhaal en het bewegen van een joystick om Pac-Man te manoeuvreren. 

In dit geval wordt met keuzes niet alleen voor de hand liggende of rationele keuzes bedoeld. Keuzes kunnen 

vele vormen aannemen, van een intuïtieve fysieke actie tot een willekeurige worp met een paar dobbelstenen.  

Gamedesigners ontwerpen echter keuzes in een spel, die een speler kan maken. De uitkomsten van deze 

keuzes worden teruggekoppeld aan de spelers. Keuzes die op microniveau geïntegreerd zijn in het spel, 

vertegenwoordigen kleine momentopnames waar een speler gedurende het spel mee geconfronteerd wordt. 

Het macroniveau van keuzes behelst de manier waarop alle microkeuzes bij elkaar samenkomen en een groter 

geheel van de belevenis vormen. Hieronder volgt een voorbeeld van de keuzewerking op micro- en 

macroniveau.  

In het kaartspel Blackjack staat de speler voor de duidelijke keuze om wel of geen kaart te nemen. Deze 

microkeuze heeft uiteindelijk het gevolg dat de speler het spel wint of verliest van de bank, met op 

macroniveau de hoeveelheid geld die de speler gedurende zijn speeltijd wint of verliest. Elke hand apart 

uitspelen is een strategische, lange termijn soort van keuzes maken. 

Gamedesigners ontwerpen keuzes voor spelers. Een keuze in een spel verloopt in verschillende stappen en 

bestaat uit interne gebeurtenissen en externe gebeurtenissen. Intern genereert en ontvangt het spelsysteem 

de keuzes, extern worden de keuzes en resultaten aan de speler gepresenteerd. Het begrijpen van spelkeuzes 

op deze manier kan erg handig zijn bij het vaststellen van ontwerpproblemen. Hieronder worden de vijf 

stappen waarin dit keuzeproces verloopt beschreven.  

De eerste stap betreft wat er gebeurde voordat de speler een keuze kreeg. Wat waren de posities van de 

spelstukken op het spelbord, wat was het levensniveau van karakter, welke tactieken worden gebruikt, hoe 

staan de overige spelers ervoor? Dit is een interne gebeurtenis en betreft zowel het micro- als macroniveau van 

een keuze. Het gaat vooral om de context waarin de keuze wordt gemaakt.  

In de tweede stap wordt gekeken naar hoe de keuzemogelijkheden worden overgebracht naar de speler. In een 

bordspel worden de opties gepresenteerd als bijvoorbeeld lege vakjes waar de speelstukken naartoe gezet 

kunnen worden. In digitale spellen wordt de keuze voornamelijk toegereikt door de spelbesturing, of dit nu de 

knoppen van een toetsenbord, controller of een speciaal ontworpen systeem zijn. Dit is een extern proces 

waarbij de speler zijn keuzes overweegt aan de hand van de gepresenteerde situatie.  

Stap drie kijkt naar hoe de keuze gemaakt wordt. Werd er een kaart gespeeld, een knop ingedrukt, de muis 

bewogen, een kant op gerend of een andere beweging gemaakt? Keuze kunnen gemaakt worden op veel 

verschillende manieren. Ze zijn echter afhankelijk van de mogelijkheden en kansen die de speler krijgt. Dit is 

een intern proces, gezien het feit dat het spelsysteem de keuze van de speler ontvangt en verwerkt.  

De een na laatste stap vraagt wat de resultaten van de keuze waren en hoe deze toekomstige keuzes 

beïnvloedt. Als een speler een keuze maakt, heeft hij direct invloed op de relaties in het spelsysteem. Het 

verschuiven van een spelstuk bijvoorbeeld, verandert de strategische posities van de stukken ten opzichte van 

elkaar. Deze interne gebeurtenis kan ook als gevolg hebben dat het spel na een bepaalde keuze tot een einde 

komt
92

.  

Tot slot bekijkt stap vijf hoe de resultaten van een keuze aan de speler kenbaar worden gemaakt. Dit proces 

heeft vaak een directe relatie met de materialen waaruit het spel bestaat. In het spel Twister zijn het de fysieke 

houdingen van de spelers die het resultaat van een keuze toont, in een bordspel bijvoorbeeld een geslagen 

pion, in een digitaal spel een afgevuurde raket, gevolgd door een enorme explosie. Bij het bordspel wordt het 

resultaat bekend via een externe gebeurtenis, door een nieuwe opstelling van stukken op het spelbord, terwijl 

het digitale spel audiovisueel communiceert.  

Als het resultaat van de keuze niet het spel beëindigt, leidt stap vijf weer naar stap een. De spelstukken staan 

nu anders ten opzichte van elkaar, er moeten nieuwe keuzes gemaakt worden om het spel uit te spelen
93

.  
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Dit proces van keuze maken toont aan dat gamedesigners heel gestructureerd naar spellen kunnen kijken en 

daarbij elk detail bloot leggen. Het is een kwestie van systemen, structuren en schema’s, bedoeld om op de 

juiste manier samen te werken om een ervaring voor te speler te creëren, oftewel de museumgame te 

optimaliseren.  

Het lijkt haast wel alsof er twee verschillende soorten interactie in werking zijn. Degene die hiervoor 

beschreven is, als kernelement van games en een die nog aan bod moet komen, namelijk die van de speler(s) 

zelf.  

De eerste variant wordt in dit onderzoek de technische interactiviteit genoemd en beslaat concepten als 

interne en externe keuzes op micro- en macroniveau, het basisproces actie-uitkomst en daarbij behorende 

mechaniek van keuzestelling. De technische interactiviteit behelst de processen die in het systeem zelf 

gebeuren, of die tussen het spelsysteem en een speler plaatsvinden op technisch niveau. De speler wordt 

gezien als deel van dit systeem of als objectieve gebruiker, in plaats van als een persoonlijkheid met gedachtes, 

wensen, eisen, voorkeuren, kennis en ervaring.  

De tweede variant, die pas in paragraaf 9.5 Sociale interactie, aan bod komt, noem wordt in dit onderzoek de 

persoonlijke of sociale interactiviteit genoemd en heeft betrekking op de speler als persoon. Hierbij wordt meer 

ingegaan op de communicatie tussen spelers onderling, het betrekken van een speler bij het spel etc. In plaats 

van systemen wordt er gekeken naar de psychologische, emotionele en intellectuele aspecten van de speler.  

 Vergelijk het met ontrafelen van alle effecten van een vitrine met een object in een tentoonstelling. Er zijn vele 

factoren die van invloed zijn op hoe de bezoeker dit object ontvangt en ermee omgaat. De technische 

interactiviteit zou gaan over de felheid van het licht, de plaatsing van het object en het bijbehorende 

tekstbordje, het geluidsniveau van de omgeving, de bezoekersstromen etc. Dit zijn de technische aspecten van 

een tentoonstelling, die op onder andere ergonomisch niveau invloed hebben op de bezoeker als objectieve 

gebruiker.  

De persoonlijke interactiviteit zou meer ingaan op wat de bezoeker bijvoorbeeld leert, ervaart of kan denken 

over het tentoongestelde. Praat hij erover met andere bezoekers? Kan het object voor ophef zorgen, omdat 

het ethisch gevoelig ligt, zoals de menselijke lichamen in Body Worlds?  

 

De twee soorten interactiviteit kunnen elkaar beïnvloeden. Bijna iedereen die wel eens voor een lastige keuze 

in een digitaal avonturenspel heeft gestaan, praat daarover of betrekt een andere speler. Sommige keuzes in 

spellen moet je samen maken, bijvoorbeeld wanneer je in teamverband speelt. Deze technische interactiviteit 

met het spel als systeem zelf, kan dus niet opgelost worden zonder persoonlijke interactiviteit tussen de 

spelers. Andersom kan persoonlijke interactiviteit op ontwerpniveau de technische aspecten veranderen. Een 

gefrustreerde speler die kwaad op de knopjes ramt, of verwijten maakt, betekent vaak dat bepaalde zaken in 

het spel niet duidelijk zijn (of dat je met een slechte verliezer te maken hebt).  

Hiervoor werd al gesteld dat het ontleden van het keuzeproces in spellen erg handig kan zijn bij het begrijpen 

van problemen met het spel. Anders gezegd kan het bekijken van een proces van technische interactie dus 

leiden naar een betere persoonlijke interactie met het spel of tussen spelers. Het ontleden van het keuzeproces 

is geen universeel hulpstuk bij het oplossen van problemen, maar kan wel spellen verbeteren die vastlopen 

door een fout in het keuzeproces van de speler
94

.  

 

 

 

Hierna volgen een paar veel voorkomende voorbeelden in het keuzeproces noemen, die deze speler (van een 

museumgame)  gefrustreerd kunnen krijgen.  

De speler voelt zich als alle keuzes die hij maakt, willekeurig zijn. Wanneer hij een kaart uit zijn hand moet 

spelen, heeft hij het gevoel dat het niet uitmaakt welke kaart hij neerlegt. De fout bevindt zich dan 

waarschijnlijk bij keuzestap vier. Het systeem koppelt het effect van de spelerskeuze niet goed terug. De 
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oplossing is om er zeker van te zijn dat het interne systeem van het ontworpen spel, betekenisvolle uitkomsten 

koppelt aan de acties van de speler.  

Maar wat als de speler niet weet wat hij na een handeling moet doen? Dit is een vrij algemeen probleem in 

grote digitale avonturenspellen, maar ook bij museumgames, waarbij de speler niet altijd meteen weet wat hij 

moet doen om het spel te laten verlopen. Het probleem ligt dan bij keuzestap twee, waar de opties aan de 

speler gepresenteerd worden. Vaak worden dit soort problemen opgelost door extra informatie te geven, 

hoogtepunten op een kaart te zetten of een pijl of aanwijzing te ontwerpen die de speler directie geven. Dit 

kan vergeleken worden met een bezoeker die niet goed weet hoe hij door het enorm grote Louvre in Parijs 

moet navigeren. De museummedewerkers geven hem richting door middel van een plattegrond, zalen met 

namen en routes om hoogtepunten als de Venus van Milo en de Mona Lisa makkelijk te kunnen vinden. Als de 

speler niet weet of een actie een resultaat heeft, krijgt hij geen feedback van het spel en weet hij misschien 

niet eens zeker of hij wel een echte actie ondernomen heeft. In dit geval is er een defect in stap drie en vier, 

waar de speler actie onderneemt en feedback ontvangt over de resultaten. Echt gefrustreerd zal de speler 

raken wanneer hij het spel verliest en geen idee heeft waarom. Stel je voor dat je een spel speelt van een 

historisch museum, waarbij je een avonturier bent op zoek naar nieuwe schatten voor de collectie. Je beklimt 

de hoogste bergen, kruipt door de diepste grotten, zwemt door gigantische rivieren, rent door een idyllisch 

bloemenveld en… valt dood neer. Waarom? Is het spelkarakter allergisch voor pollen? Nee, het spelsysteem 

vergat in stap vijf aan je te communiceren dat het zwemmen door de rivier (jouw laatste keuze voordat je door 

het veld ging rennen) als resultaat had dat je energieniveau te laat was om nog een grote actie te ondernemen. 

Waren deze resultaten wel goed gecommuniceerd door keuzestap vijf, dan had je als speler waarschijnlijk 

beter begrepen dat je in deze nieuwe situatie beter voor de keuze “rusten” had moeten kiezen in plaats van 

“bezoek idyllisch bloemenveld”
95

.  

 

 

6.5 De “Magic Circle” 

In paragraaf 6.2: Een game is een systeem, is besproken dat spellen als systemen beschouwd kunnen worden. 

Maar wat betekent het voor de bezoeker (en speler) om zo een systeem binnen te stappen? Hoe begint en 

eindigt een spel, wat zijn de grenzen? In de definitie is vastgesteld dat games kunstmatig zijn en naast 

bijvoorbeeld een gemaakt conflict, ook een eigen tijd en ruimte apart van het dagelijks leven creëren. Dit 

concept kan uitgelegd worden door een veelgebruikt en belangrijk begrip uit de gamewereld te gebruiken. In 

deze paragraaf wordt het kernconcept magic circle geïntroduceerd.  

De magic circle van een spel creëert de ruimte waarbinnen een spel plaats vindt, het vormt de grenzen tussen 

de game en het dagelijks leven, ofwel een afbakening tussen de echte wereld en de spelwereld. Het geeft de 

spelers een veilig gevoel, aangezien de ervaringen, risico’s en consequenties van acties nooit dezelfde impact 

zullen hebben als de handelingen in het echte leven.  

Hoewel de grens iets psychologisch is, komt hij vaak genoeg ook in fysieke vorm voor. Denk maar aan een 

spelbord, een speelveld, of in een abstractere vorm, aan de regels van het spel. Soms verschijnt de magic circle 

zelf letterlijk in de vorm van…een cirkel. Wanneer er geen tastbare grens is, begint het spel simpel genoeg 

wanneer een of meerdere spelers besluiten te gaan spelen. Het deelnemen aan een spel betekent het 

binnentreden van de magic circle, of het creëren van een. En eigenlijk gebeurt er ook iets magisch
96

. Stukjes 

plastic krijgen een betekenis, dobbelstenen bepalen je “leven”, een boom biedt opeens veiligheid in de vorm 

van een thuisbasis. In spanning wacht je in je schuilplaats of je gevonden wordt door een moordenaar, die je 

nooit echt zal vermoorden. Wie is “hem” en wie niet? Wanneer moet je wegrennen, vluchten? Liegen, 

bedriegen, verraden en licht geweld zijn in spellen toegestaan, terwijl ze in de realiteit grote gevolgen kunnen 

hebben.  

                                                           
95 Salen en Zimmerman. Rules of play: 65-66 
96 Salen en Zimmerman. Rules of play: 93-99 
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Het kader van de magische cirkel communiceert bewust of onbewust dat er een spel gespeeld wordt, dat de 

gestreden conflicten en hun consequenties niet echt zijn
97

. Volgens deze manier van denken is de functie van 

de isolerende barrière verboden geven aan spelers. Externe motivaties en persoonlijke bagage mogen de 

speelwereld niet in en spelacties worden niet doorgetrokken naar de realiteit
98

. 

 

Musea en de magic circle 

Bezoekers van een museum kunnen zich dus veilig voelen binnen een tentoonstellingsgame door het gebruik 

van de magic circle. Maar misschien kan zelfs gesteld worden dat een museum uit zichzelf al een soort magic 

circle schept. Een tentoonstelling neemt je immers mee naar een andere wereld, ook met eigen regels die 

vreemd zijn in de “realiteit”. Niet rennen, zachtjes praten, niets aanraken en verboden te eten en drinken. Als 

die laatste twee verboden door getrokken zouden worden naar de realiteit, zou de wereld zonder mensen zijn. 

Het bezoeken van een museum verloopt even vrijwillig als het binnentreden van de magische cirkel. Er kan net 

zoveel magie plaatsvinden bij een spel als bij een tentoonstelling. Zoals de stukjes plastic in de vorm van 

pionnen in een spel een betekenis krijgen, zo ontwikkelen objecten in een tentoonstelling ook een eigen 

betekenis. Een alledaags voorwerp als een theemuts kan opeens gezien worden als een hoogstaand stukje 

kunst. Absurd, of iets magisch? Michelle Henning weet dit principe goed vast te leggen in haar boek. Zij stelt 

dat musea en tentoonstellingen objecten van dingen maken en deze ensceneren voor een publiek. Maar, zo 

stelt zij, het museum blijft ook een plek voor romantische ontmoetingen, dagdromen, het verliezen van zichzelf 

of het anders zien of voorstellen van de eigen persoon. “Museum have always had a dream-like or magical 

aspect”
99

.  

 

Pervasive games: musea in het dagelijks leven 

De magic circle grenst dus het spel, en in voorgaande conclusie ook het museum, af van de realiteit. Wat als 

deze grenzen verruimt, of zelfs deels wegnomen worden? Welkom op het brede speelterrein van de pervasive 

game.  

“Een pervasive game is een spel dat een of meer opvallende kenmerken heeft die de contractuele magische 

cirkel in ruimte, tijd of sociaal gezien verbreden”.  

Ruimtelijk gezien, omarmen pervasive spellen hun omgeving en haar context, in tegenstelling tot de 

geïsoleerde nonpervasive games. De spelers nemen de magic circle overal mee naar toe. De wereld is een 

speelveld. Naast fysieke architectuur kunnen ook voertuigen, objecten en andere eigenschappen van de echte 

wereld bij het spel betrokken worden.  

Wat betreft tijd, verruimen pervasive games de grenzen van de speelduur doordat deze voor de speler 

onduidelijk zijn. Er zijn geen afgebakende speelrondes of beurten. Het dagelijks leven en het spel zijn 

verbonden voor de duur van het gehele spel. Het is echter onlogisch om te stellen dat al het dagelijks leven bij 

het spel hoort. Een mens is immers gebonden aan slaap, werk en verplichtingen van niet-participanten.  

Het verruimen van de tijd- en ruimteaspecten van spellen heeft als gevolg dat buitenstaanders bij het spel 

betrokken kunnen raken. De rol van deze buitenstaanders bij het spel kan verschillen van toeschouwer tot 

volledige participatie. De niet-participanten zelf kunnen verleid worden door de game, of de ontmoeting zien 

als een aanvaring met een weirdo.  

Bij dit type spellen zijn het aantal mogelijkheden eindeloos, aangezien elk willekeurig object van belang kan zijn 

voor het spel. Of dit nou per ongeluk of zo ontworpen is en of de spelers ervan op de hoogte zijn of niet, maakt 

weinig uit. Pervasive games brengen het plezier van een spel naar het dagelijks leven. Waar de spelers ook 

heen gaan, ze weten dat ze onderdeel van het spel zijn, en deze sensatie kleurt de gehele ervaring van het 

normale leven. De focus wisselt van puur gericht op die ervaring, naar de buitenrand van de aandacht. 

Omgekeerd brengen pervasive games de spanning van nabijheid en tastbaarheid uit de realiteit naar spellen 

                                                           
97 Salen en Zimmerman. Rules of play: 93-99  
98 Montola, Stenros en Waern. Pervasive Games: 11 
99 Henning. Museums, Media and Cultural Theory: 99 
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toe. Succesvol zijn in uitdagingen uit de echte wereld is een extreem bevredigende ervaring, aangezien alle 

spelers weten dat er geen simulatie of regelsysteem is, die de uitdaging kunstmatig makkelijk maken
100

.  

Wat als musea pervasive games gaan gebruiken, om buiten de grenzen van het gebouw te treden? Is dit een 

kans voor de culturele sector om meer betrokken te zijn bij de bezoeker, om op een speelse wijze door te 

dringen tot hun dagelijks leven? Het zou mogelijk kunnen zijn dat een goed ontworpen spel van deze soort kan 

zorgen voor bijvoorbeeld herhaalbezoek, doordat de spelers een update voor het spel krijgen in het museum. 

Hiervoor werd al gesteld dat tentoonstellingen beschouwd kunnen worden als een vorm van de magic circle. 

Dit zou inhouden dat zoals een speler de magische cirkel van een spel meeneemt tijdens het spelen van een 

pervasive game, hij ook de cirkel van het museum met zich mee kan nemen. Op deze manier kan in pervasive 

games ook een marketingmogelijkheid liggen, aangezien deze spellen nieuwsgierigheid opwekken, zoals enkele 

respondenten ook al marketingmogelijkheden zagen om bezoekers bij het museum te betrekken, in andere 

games
101

. 

Al met al zijn museale pervasive games een interessant onderwerp is voor verdere studie.  

  

                                                           
100 Montola, Stenros en Waern. Pervasive games: 10-22 
101 Zie de vergelijkingstabellen van de interviews, in bijlagen 12 en 13, tabeldelen: voordelen en potentie 
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Conclusie hoofdstuk 6: Kernconcepten van gamedesign 
Wat zijn volgens de theorie de kernconcepten van een game? 

 

Games zijn systemen waarin spelers betrokken raken in een kunstmatig conflict, afgebakend door regels, dat 

resulteert in een meetbare uitkomst. Het belangrijkste doel van gamedesign is het creëren van meaningful 

play, dat betekenis geeft aan alle handelingen die de speler doet. Zonder duidelijke feedback op zijn 

handelingen, is de kans groot dat de bezoeker het museumspel niet snapt en links laat liggen. 

Het zijn dit soort handelingen en andere vormen van interactiviteit die het spel mogelijk maken. Specifieker 

gesteld betekent het spelen van een spel het maken van keuzes binnen een spelsysteem dat ontworpen is om 

acties en resultaten op een betekenisvolle manier te ondersteunen. Wanneer een bezoeker problemen heeft 

met de game, of er zelfs gefrustreerd van raakt, is de kans groot dat er fouten zitten binnen het keuzesysteem 

van het spel. Een praktische manier om fouten op te sporen is dan ook door dit keuzeproces goed tegen het 

licht te houden.  

De betekenis van de handelingen, of de meaningful play wordt meestal ontleend aan de eigen wereld die 

games automatisch creëren. Deze magic circle kan een letterlijke barrière zijn, zoals een krijtcirkel of een 

onzichtbare. Musea vormen zelf, net als games, ook een soort magic circle door hun eigen regelsysteem, 

waarbij het gebouw een letterlijke scheiding vormt met de werkelijke wereld. Musea zouden echter buiten hun 

gebouw kunnen treden en daardoor de grenzen van hun eigen circle kunnen verruimen, door gebruik te maken 

van de verplaatsbare magic circles van onder andere de pervasive game. Er moet echter wel meer onderzoek 

komen naar de juiste uitvoering hiervan, voordat deze games worden ingezet voor museumdoelen.  

Interactiviteit is een van de kernelementen van games, wat vooral het feit benadrukt dat een spelsysteem 

zonder de interactie van de speler betekenisloos is. Een spel dat geen spelers, of museumbezoekers behoeft, is 

dus per definitie geen spel.   
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Hoofdstuk 7: Definities in de praktijk 
Processen zijn lastig op elkaar af te stemmen als men niet hetzelfde eindresultaat voor ogen heeft. Theorie en 

praktijk komen echter niet altijd overeen. Vanuit deze gedachte is onderzocht wat museummedewerkers en 

gamedesigners zelf onder het begrip games verstaan en hoe hun zienswijzen zich tot elkaar verhouden.  

 

Zowel museummedewerkers als gamedesigners beschouwen games als een vrij breed medium, waarbij de 

museale sector zich vooral lijkt te concentreren op het nut of het gebruik van het spel. Termen als 

“overdrachtsmiddel”, “een link naar educatie”, en: “vermaak met allerlei mogelijkheden”
 
zijn hier voorbeelden 

van. Deze gebruikerskant lijkt ook weerspiegelt te worden door het feit de museummedewerkers bijna 

allemaal publiekszaken als (sociale) interactie, actie of doelgroepinformatie noemden.  

De ontwerpende kant van de gamedesigners kwam ook duidelijk naar voren tijdens de interviews. Zij noemden 

vooral de regelstructuur met hindernissen en doelen bij het definiëren van een game, iets wat slechts een van 

de geïnterviewde museummedewerkers deed. Opvallend was dat de gamedesigners de door hun genoemde 

elementen meer in relatie tot elkaar vertelden dan de medewerkers uit de museale sector. Wellicht komt dit 

gegeven voort uit het feit dat de elementen uit spellen ook in relatie tot elkaar worden ontworpen, terwijl bij 

het gebruik van een game niet alle elementen even goed zichtbaar zijn.  

Veel van de geïnterviewde musea beschouwen games geschikt voor zowel jongeren als volwassenen. Wel werd 

daarbij bijna altijd een kanttekening geplaatst, die een praktisch verschil in benaderingswijze onderstreept. Zo 

gaven het Naturalis en het Volkenkunde aan dat volwassenen niet op een kinderachtige toon aangesproken 

willen worden en stelde het NEMO dat ouderen een uitlegtekst bij de interactieve installaties prefereren. 

Vanuit het Tropenmuseum kwam hierop een aanvulling, door te vertellen dat volwassenen de informatie uit 

het spel meer in stukjes en een eigen tempo verwerken dan jongeren. Opvallend was, dat de gamebedrijven 

die aangaven dat games vrijwillig gespeeld worden, tevens de geschiktheid van games voor volwassenen 

noemden. Dit impliceert echter niet dat de overige designers games slechts geschikt vinden voor jongeren
102

. 

 

Conclusie is dat gamedesigners een game vooral lijken te definiëren vanuit hun ontwerperkant, terwijl 

museummedewerkers dit doen vanuit een gebruikerskant.  

  

                                                           
102 Voor een totaaloverzicht van de genoemde elementen uit de interviews, zie de vergelijkingstabellen in bijlage 12 en 13, of per 
respondent de uitgeschreven samenvattingen in bijlage 1 tot en met 11.  
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Conclusie Level 2: Begrippen en kernconcepten 
Welke visie hebben musea en gamedesigners op het begrip “games” en hoe verhoudt deze visie zich tot de 

theorie? 

Hoewel de gamedesigners wellicht niet alle aspecten van games konden noemen in de interviews, bleven zij als 

ontwerpers vrij dicht bij de theoretische definitie van games. Opvallend was dat de museummedewerkers 

meer de publieksgerichte elementen uit de theorie, zoals interactie, vaker noemden. Wellicht komt dit doordat 

de gamebedrijven, minder met de gebruikerkant van spellen te maken hebben, of omdat zij de speler als 

dusdanig vanzelfsprekend beschouwen, dat zij er niet bewust aan denken.  

Een tentoonstelling communiceert de boodschap van een museum naar een publiek, met behulp van de relatie 

tussen object en ruimte, zoals geconstrueerd door de exhibtion designer.  Deze plaatsing van de objecten 

binnen een ruimte is mede bepalend voor de interpretatie van de boodschap. De bezoeker zelf heeft hier 

echter ook vat op, door zijn persoonlijke context, waaronder kennisniveau en verwachtingen. De communicatie 

kan zo objectief mogelijk overgebracht worden, maar kan bijvoorbeeld ook (subjectieve) educatieve doeleinde 

hebben. Het zijn echter niet alleen de objecten, of primaire museummaterialen, die de deze boodschap 

overbrengen. Secundaire tentoonstellingsmaterialen (verder uitgelicht in deel 4: Bouwstenen van 

tentoonstellingen) ondersteunen dit proces. Games vallen hieronder en kunnen een bijdrage leveren aan zowel 

narrative en performative spaces, als aan simulated experiences. Onder andere ter ondersteuning van het 

verhaal, als activiteit waardoor leren gekoppeld wordt aan spelen, of door een geïntegreerd onderdeel te 

vormen van de gesimuleerde belevenissen. Games kunnen bezoekers betrekken bij het verhaal, voor 

interacitiviteit zorgen en een belevenis genereren. Hiervoor moeten echter wel de kernelementen van een 

game goed uitgewerkt zijn. Zo is de kans groot dat wanneer een bezoeker problemen heeft met de 

museumgame, of er zelfs gefrustreerd van raakt, er fouten zitten binnen het keuzesysteem van het spel. Een 

praktische manier om fouten op te sporen is dan ook door dit keuzeproces goed tegen het licht te houden.  

De betekenis van de handelingen van de bezoeker, of de meaningful play  moet tevens duidelijk zijn. Zonder 

inzicht te hebben in actie en reactie wordt het spel niet begrepen. Games kunnen inspelen op de (educatieve) 

doelen van musea door onder andere het doel van het spel te koppelen aan de museuminhoud. Het doel van 

de game kan bijvoorbeeld zijn om een bepaald monster te verslaan, maar kan dit doel alleen door de bezoeker 

bereikt worden, door informatie uit de tentoonstelling te gebruiken. Musea lijken, net als games, een magic 

circle te creëren, waarbij het museumgebouw de barrière met de werkelijkheid vormt. Musea kunnen wellicht 

buiten hun gebouw treden door het gebruik van games en daardoor meer de betrokkenheid, participatie en 

interactie met de wereld buiten het museum vergroten. Interactie is immers een van de belangrijkste 

kernelementen van games, een spelsysteem zonder de interactie van de speler (of museumbezoeker) is 

betekenisloos.  

 

Wellicht kunnen museummedewerkers hun informatie over het 

gedrag en de wensen van hun bezoekers kenbaar maken aan de 

gamedesigners, die deze informatie kan verwerken in het 

spelsysteem. Andersom kunnen de designers meer inzicht bieden in 

de werking van spellen, waardoor de mogelijkheden van games 

verduidelijkt wordt voor museummedewerkers. Samen kan dan 

nagedacht worden over hoe het spel het beste kan inspelen op de 

bezoekerswensen en tegelijkertijd aansluit bij de museumdoelen. 

Games kunnen de informatie van museumobjecten dus op een 

nieuwe manier communiceren naar de bezoeker. Wellicht bestaat er 

echter ook de mogelijkheid om nieuwe spelmogelijkheden te 

ontdekken via de museumobjecten. 

  



Gitta Bleijendaal – Reinwardt Academie 
 

 
66 

Level 3: Bouwstenen games 

Regels – Spelen- Cultuur 

Het pad der kennis blijf je volgen en je bent al goed op weg. De realisatie groeit dat games niet slechts technisch 

ingewikkelde dingen zijn waarvan de geheimen slechts bekend zijn bij de gamedesigners. Met het voeden van je 

knagende honger naar kennis, wordt groeit tevens het begrip voor games. En ze hoeven ook geen mysterie te 

vormen voor de museummedewerker. Vergroot je kennis, ontdek de verrassende parallellen tussen beide 

werelden. Maak kennis met de bouwstenen van spellen en bestrijd de vooroordelen tegen games. 
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Hoofdstuk 8: Regels - Het formele systeem 
 

“Nee, dat mag niet, dat is tegen de spelregels!” is een uitdrukking die je wellicht bekend voorkomt. Zoals al in 

de definitie gesteld is, hebben alle spellen regels. Zij vormen de innerlijke, formele structuur van games.  

Spelregels zijn verschillend van onder andere de regels van etiquette, de wet, oorlog of andere sociale regels, 

omdat game van nature kunstmatig zijn en daardoor altijd in zekere mate apart staan van de context van de 

werkelijkheid. 

Wat maakt spelregels anders dan andere soorten regels? Hoe functioneren ze binnen een game en hoe draagt 

dit bij aan een museumbelevenis? Om deze vragen te beantwoorden, biedt dit hoofdstuk een kort overzicht 

van de kenmerken, soorten en werking van spelregels.  

 

8.1 Kenmerken spelregels  
Gamedesigners ontwerpen geen ervaringen, maar regels. De spelers leven zich in, verkennen en manipuleren 

deze regels. De spelers leven zich in, verkennen en manipuleren deze regels. Het is door deze activiteiten dat er 

een (museum)belevenis ontstaat. Regels beperken de speler en vormen de obstakels in een spel, doordat ze 

een set van instructies vormen. Het volgen hiervan betekent dat de speler doet wat de regels verlangen en 

niets anders
103

. Door inzicht te hebben in de kenmerken van spelregels, worden de werking en (educatieve) 

mogelijkheden voor spellen in het museum ook duidelijker.  

Stel je een spelletje Ganzenbord voor. Je kunt van alles doen met de dobbelstenen en pionnen. Je kunt ze in 

brand steken, ze opeten, ermee overgooien of er sieraden van maken. Echter, dit doe je allemaal niet, omdat je 

de spelregels volgt, wat uitkomt op vreselijk specifieke acties. Je rolt de dobbelstenen, interpreteert het 

numerieke resultaat en zet een aantal stapjes met de pion op het spelbord. Met andere woorden: je speelt het 

spel volgens de regels.  

 

Deze regels moeten echter wel nauwkeurig en ondubbelzinnig zijn. Ganzenborden is niet leuk, als het 

onduidelijk voor je is wat je moet doen als je op een bepaald vakje bent gekomen. Ook dubbelzinnige zaken, 

zoals bij de buut van verstoppertje, moeten uit de weg gegaan worden. Want als deze veilige haven een boom 

is, waar ben je dan veilig? Als je de stam van de boom aanraakt, of tellen de takken en wortels ook mee? 

Spellen zijn lastig te spelen wanneer de regels verschillend geïnterpreteerd kunnen worden of onduidelijk zijn. 

Museumbezoekers weten vaak ook van te voren waar ze aan toe zijn en wat er wel en niet is toegestaan. Waar 

gegeten of gedronken mag worden en of rennen verboden is wordt allemaal gecommuniceerd naar de 

bezoeker toe. Zoals de spelregels het gedrag binnen het spel bepalen, zo bepalen de duidelijke huisregels het 

gedrag van de bezoeker tijdens het museumbezoek.  

Duidelijke en ondubbelzinnige regels voor games zijn dus goed, maar vrij nutteloos als niet alle spelers met 

deze regels ingestemd hebben. Neem het voorbeeld van verstoppertje. De ene speler denkt dat hij veilig is 

door de wortels van de boom aan te raken, maar de andere spelers is van mening dat dit geldt bij het aanraken 

van de stam. Er ontstaat onenigheid, met alle gevolgen van dien. Er kan zelfs ruzie ontstaan. Bij musea hoeven 

de spelers echter niet specifiek in te stemmen met de regels, tenzij het museum ruimte geeft om te 

discussiëren over de regels. Om een prettige spel- en museumervaring te bevorderen moeten de regels vast 

staan en niet gedurende de activiteit kunnen veranderen
104

. Een speler kan niet opeens een van zijn pionnen 

tijdens Ganzenbord onaantastbaar verklaren. Zijn medespelers zouden dit niet waarderen en wederom kan er 

ongewenst conflict ontstaan. Er is echter wel een uitzondering te bespeuren, aangezien er verscheidene spellen 

bestaan waarbij de regels wel degelijk tijdens het spel veranderen
105

.  

Ik herinner me nog prima dat ik vele pauzes op de middelbare school heb besteed aan het kaartspel Fluxx. Zo 

heb je een strategie en zo wordt deze teniet gedaan doordat een van je vrienden een kaart neerlegt, die niet 

                                                           
103 Salen en Zimmerman. Rules of play: 119-125 
104 Ibidem.  
105 Salen en Zimmerman. Rules of play: 119-125 
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alleen de regels, maar ook het doel van het spel verandert. Het spel was altijd hilarisch, frustrerend en gezellig 

omdat de veranderende regels en doelen voor een geweldige dynamiek zorgden. Het spel is echter niet 

regelloos, want hoewel de doelen en regels van Fluxx veranderlijk zijn, is het juist de manier waarop dit 

gebeurd, beperkt en vastgesteld. Het zijn immers de speelkaarten zelf die vertellen hoe het spel verandert en 

niet de spelers. Zie het als regels die bepalen hoe de regels veranderd mogen worden. 

 

Naast duidelijkheid, ondubbelzinnigheid en instemming van alle spelers, hebben regels het kenmerk dat ze 

bindend zijn. Een deel van de magie van de magic circle en de beleving van het spel komt van het feit dat de 

spelregels hun eigen autoriteit bezitten. Als deze regels gebroken worden, betekent dit vaak dat de 

desbetreffende speler als een valsspeler of pretbederver gezien wordt. Soms verschijnt de autoriteit van regels 

in de vorm van een scheidsrechter. In een museum zou bijvoorbeeld een educatief medewerker, of de 

suppoost een scheidsrechterfunctie kunnen hebben.  

Het laatste kenmerk van regels is dat ze herhaalbaar zijn. Van spel tot spel en met verschillende spelers moeten 

de regels toepasbaar zijn. Als er sprake is van een bepaald huisreglement, dan moet dit gecommuniceerd 

worden aan de spelers, of dit nu bezoekers van een museum zijn, of andere mensen
106

.  

Voor het goed integreren van games in tentoonstellingen spelen drie soorten spelregels een rol.  

 

8.2 Soorten regels  
Binnen hetzelfde spel zijn drie soorten spelregels te onderscheiden, maar welke betekenis heeft dit voor 

museumgames? 

Door te kijken naar de kenmerken en soorten regels kan het abstracte, formele systeem van een game beter 

begrepen worden en kan het ingezet worden om meaningful play te creëren en zo bij te dragen aan een 

betekenisvolle museumervaring.  

 

Constitutieve regels vormen de abstracte, wiskundige regels van het spel. Zij bevatten essentiële spellogica, 

maar geven niet aan hoe de speler deze regels uit moet voeren. De constitutieve regels van digitale spellen zijn 

bijna hetzelfde als die van analoge en functioneren als de kernlogica van het spel
107

. De constitutieve regels 

hebben betrekken op de interne gebeurtenissen, ofwel de actie waarbij het spelsysteem een keuze verwerkt of 

ontvangt
108

. Deze regeling van actie heeft dus betrekking op de kernhandelingen en vormt de basis van elk 

spel.  

De operationele regels zijn synoniem met het uitgeschreven spelreglement of regelboek zoals te vinden bij 

onder andere bordspellen. Het zijn de richtlijnen die de spelers, of bezoekers van een museum, nodig hebben 

om het spel te spelen. Operationele regels regisseren het gedrag van de spelers. In digitale spellen hebben deze 

regels niet alleen betrekking op interne gebeurtenissen, maar ook op de externe, de input en output van de 

museumbezoeker.  

De derde soort regels wordt gevormd door de impliciete regels. Dit zijn de ongeschreven regels van een spel, 

bestaande uit etiquette, sportiviteit en andere veronderstelde regels van goed spelgedrag
109

.  

 

De regels die het museum aan zijn bezoekers oplegt, spelen bijvoorbeeld ook een rol bij museumgames. Zo 

moeten de spelregels niet conflicteren met de huisregels van het museum. Rennen moet bijvoorbeeld geen 

onderdeel van het spel zijn, als rennen in de tentoonstelling niet wordt toegestaan in de huisregels.  

Een museumgame moet echter wel snel begrepen kunnen worden door de bezoeker en de concentratie moet 

vastgehouden worden tijdens het spel, wil bijvoorbeeld het educatieve doel tot zijn recht komen. Om de 

concentratie van de museumspeler vast te houden, kan de hulp ingeschakeld worden van elegant rules.  

 

                                                           
106 Salen en Zimmerman. Rules of play: 119-125 
107 Ibidem:127-139 
108 Ibidem: 69 
109 Ibidem: 127-139 
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8.3 Elegant rules  

Een van de uitkomsten van de interviews was dat de bediening en interface van het spel snel begrepen moest 

kunnen worden door de bezoeker
110

. Gamedesigners willen vooral dat spelers zich concentreren op de 

belevenis van het spel en niet te lang stil hoeven te staan bij het begrijpen van de regels. Het ontwerpen van 

regels creëert ervaringen, terwijl elegant rule design ervoor zorgt dat de speler geconcentreerd blijft. 

 

Een goed ontworpen spel zorgt voor meaningful play  waarbij de bezoekers helemaal op kunnen gaan in de 

belevenis, zonder teveel na te moeten denken over de regels. De focus van de spelers (of muserumbezoeker) 

hangt dus af van de elegant rules. Deze zijn doelgroepgericht en onder andere gespitst op de spanningsboog, 

het kennisniveau en het fysieke kunnen van de beoogde speler. Houdt er rekening mee dat de beleefwereld 

van kinderen anders is dan die van volwassenen en onderschat je doelgroep nooit.  

Een mooi voorbeeld hiervan kwam ik tegen op de Salon de Muséologie: Serious Games 2
111

. Een van de 

sprekers nam ons mee naar de wereld van Papiria
112

, een grote permanente tentoonstelling van het 

Kinderboekenmuseum in Den Haag, waar kinderen van zeven tot en met dertien jaar proberen het monster 

Inktvraat uit een fantasiewereld te verdrijven. Binnen de tentoonstelling zijn zes werelden waar de kinderen, 

gewapend met een Slurper, allerlei ideeën op doen voor hun eigen verhaal. Hoe meer games ze spelen en hoe 

meer vragen ze goed beantwoorden, hoe meer extra’s ze krijgen voor hun digitale verhaalfiguur.  

Uiteindelijk meldde een van de toehoorders in de zaal dat ze het spel erg ingewikkeld vond klinken, al die 

werelden, een Slurper etc. Als zij het al lastig te begrijpen vond, hoe konden de kinderen het spel dan spelen? 

De kinderen bleken het principe echter zeer snel te begrijpen, wat er tegenwoordig voor zorgt dat het 

gemiddelde herhaalbezoek op vijf tot zeven keer ligt en de kinderen in Den Haag en omgeving in de ban zijn 

van het verzamelen van de meeste entreebandjes
113

.  

 

Spellen leveren bijna een oneindig aantal ontwerpmogelijkheden op. Echter het uiteindelijke ontwerp komt 

voort uit het geconcentreerd willen houden van een bepaalde doelgroep. Kinderen vang je niet snel met een 

ingewikkeld regelsysteem of een moeilijke puntentelling. Daarentegen kan dezelfde simpele duidelijkheid 

sommige spellen teniet doen
114

. Stel jezelf een spel voor waarbij sluipmoordenaars hun doelwitten moeten 

uitschakelen, bijvoorbeeld door iets aardigs te zeggen. De moordenaars kennen hun doelwit niet, dus in de 

hoop hun tegenstander uit te schakelen moeten ze slim te werk gaan. Alleen het doelwit weet dat hij is 

uitgeschakeld 
115

. Wanneer dit spel van geheimen, verwarring en verborgen informatie te simpel wordt 

gemaakt, weten alle spelers van elkaar wie doelwit is en wie de moordenaars, waar de spelers zich bevinden en 

hoe ze uitgeschakeld gaan worden. Waar is dan de spanning, de sensatie, de beleving? 

Hoewel spelinformatie dus verborgen kan blijven voor sommige spelers, blijven de regels altijd volstrekt 

ondubbelzinnig en duidelijk.  

 

  

                                                           
110 Zie onder andere de vergelijkingstabellen in bijlagen 12 en 13, tabeldeel: nadelen 
111 Grob, Annelie. ‘Projectmanagen en ontwikkelen Papiria” Serious games 2. Salon de muséologie. 15-02-2012. Conferentie  
112 Kinderboekenmuseum ‘De tentoonstelling Papiria’ 2010. Web. 23-03-2012  

<http://www.kinderboekenmuseum.nl/Tentoonstellingen/Papiria.aspx> en <http://www.papiria.nl/#/login>  
113 Annelie Grob. ‘Projectmanagen en ontwikkelen Papiria” Serious games 2. Salon de muséologie. 15-02-2012. Conferentie 
114 Salen en Zimmerman. Rules of play: 136-139 
115 Montola, Stenros en Waern. Pervasive games: 15 

http://www.kinderboekenmuseum.nl/Tentoonstellingen/Papiria.aspx
http://www.papiria.nl/#/login
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Conclusie Hoofdstuk 8: Regels - Het formele systeem 
Welke technische aspecten zijn belangrijke bouwstenen voor een game? 

 

Gamedesigners ontwerpen geen ervaringen, maar regels voor (museum)games. De bezoekers leven zich in, 

verkennen en manipuleren deze regels. Het is door deze activiteiten dat er een (museum)belevenis ontstaat. 

De kernhandelingen van de bezoeker in het spel wordt geregeld door constitutieve regels en operationele 

regels regisseren het gedrag van de spelers en hebben betrekking op de externe, de input en output van de 

museumbezoeker.  

De derde soort regels wordt gevormd door de impliciete regels. Dit zijn de ongeschreven regels van een spel, 

bestaande uit etiquette, sportiviteit en andere veronderstelde regels van goed spelgedrag.  

Al deze regels, maar zeker ook de huisregels van het museum zelf bepalen de spelerservaring van de 

museumbezoeker. Het is daarbij van belang dat de spelregels niet conflicteren met de huisregels van het 

museum. 

In feite beperken regels (ook die van het museum) de speler en vormen zij de obstakels in een spel en bepalen 

het gedrag in de tentoonstelling, doordat ze een set van instructies vormen. Zoals het van belang is dat de 

bezoeker de huisregels snapt, is het tevens van belang dat een museumgame snel begrepen kan worden door 

de bezoeker en de concentratie moet vastgehouden worden tijdens het spel. Dit voorkomt dat de speler het 

spel niet begrijpt en links laat liggen en bevordert bijvoorbeeld het educatieve doel dat een museum met de 

game kan hebben. Om de concentratie van de museumspeler vast te houden, kan de hulp ingeschakeld worden 

van elegant rules.  

Soms verschijnt de autoriteit van regels in de vorm van een scheidsrechter, bijvoorbeeld een educatief 

medewerker van een museum. Voor museumspellen is vooral belangrijk dat de regels duidelijk en 

ondubbelzinnig zijn, om verwarring bij de bezoeker te voorkomen en het spel snel te kunnen introduceren.  
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Hoofdstuk 9: Spelen – De sociale belevenis 
 

Regels zijn een belangrijk onderdeel voor spellen en de ervaring daarvan, aangezien er een belevenis ontstaat 

doordat de speler ze manipuleert. Maar hoe vertaalt het formele regelsysteem van spellen zich naar een 

betekenisvolle beleving voor een museumbezoeker? Hoe beleven bezoekers plezier aan een spel? Hoe dragen 

spellen bij aan interactie tussen de museumbezoekers? En hoe kan een spel een belevenis creëren? Deze 

vragen worden beantwoord door te kijken naar de sociale bouwstenen van games.  

 

9.1 Wat is spelen? 

Allerlei voorwerpen stellen ons in staat om te spelen, waaronder museumgames. Maar wat houdt het spelen 

van een game precies in?  

 

Psycholoog J. Barnard Gilmore stelt in zijn boek “Child’s Play” het volgende: “Certainly everyone knows what 

play is not even if everyone can’t agree on just what play is”
116

.  

Brian Sutton-Smith schrijft in “The Ambiquity of Play”: “Any earnest definition of play has to be haunted bij the 

possibility that playful enjoinders will render it invalid”
117

. Bernie de Koven stelt: “Spelen is de verordening van 

alles dat niet voor het echt is. Spelen is bedoeld om zonder consequenties te zijn en is voor plezier. We kunnen 

spelen dat we vechten en niemand raakt gewond. In feite kunnen we overal mee spelen, ideeën, emoties, 

uitdagingen, principes. We kunnen spelen met angsten, zonder ooit echt bang te worden. We kunnen spelen dat 

we iets of iemand anders zijn. Wanneer we spelen, doen we alleen alsof, we bedoelen er verder niks anders 

mee. 

Zelfs als we bij een spel betrokken zijn, spelen we niet continu. Soms zijn we aan het onderhandelen, 

argumenteren of worstelen voor het echt. Het spelen van een spel is een speciale toestand van zowel spelen als 

spellen. Het spel dat we spelen is het script dat we gekozen hebben om uit te spelen
118

.  

 

Alle verschillende fenomenen van speelgedrag kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën. De eerste is 

gameplay, een veel gehoord woord bij vooral digitale spellen. Gameplay is de formele, gerichte interactie die 

ontstaat wanneer spelers de regels volgen om het spel te kunnen spelen. Gameplay ontstaat alleen binnen een 

spel en is de ervaring van een spel dat in gang wordt gezet door de participatie van de spelers. Zoals bij de 

definiëring van games al is vastgesteld en is uitgelicht in deel 2: Begrippen en kernconcepten, worden spellen 

beperkt door het regelsysteem. Dit is de vorm van spelen waar dit onderzoek zich op richt.  

Categorie twee van speelgedrag, beschrijft ludieke activiteiten zonder de beperking van regels, zoals twee 

stoeiende puppies of een kind dat een pop knuffelt. Aangezien dit geen verband houdt met regelsystemen 

waaruit games bestaan, wordt deze manier van spelen buiten de beschouwing van dit onderzoek galaten
119

. 

Speels zijn, oftewel het verkeren in een speelse gedachtegang omschrijft de derde categorie, maar heeft geen 

directe betrokkenheid op de regels die bij gameplay van toepassing zijn en wordt daarom ook buiten dit 

onderzoek gehouden.  

De algemene definitie die Salen en Zimmerman geven van spelen, is aangevuld met wat ze over de relatie tot 

games schrijven. Deze definitie van speelsheid binnen spellen staat hieronder geformuleerd.  

“Spelen is vrije beweging binnen strengere / stijvere structuren die vrijkomt wanneer de regels van een spel in 

werking worden gezet en ervaren worden door spelers. Spelen komt zowel voor vanwege als in tegenstelling tot 

strengere structuren
120

”.  

 

                                                           
116 Gilmore, Barnard, J. Play: A Special Behavior geciteerd in Child’s Play red. R.E. Herron en Brian Sutton-Smith: 311 
117 Sutton-Smith, Brian. The Ambiquity of Play. geciteerd in Salen en Zimmerman. Rules of play: 301 
118 DeKoven, Bernie. The Well-Played Game. A playfull path to wholeness. New York enz.: Writers Club Press, 2002: 2 vertaald citaat  
119 Salen en Zimmerman. Rules of play: 301-311 
120 Ibidem.  
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Een speciaal geval van spelen is transformative play, of vervormende speelsheid. Dit ontstaat wanneer de vrije 

bewegingen van speelsheid, de stijvere structuren waarbinnen de speelsheid zelf plaatsvindt, veranderen. Het 

eerder genoemde kaartspel Fluxx is een voorbeeld waarin het verzinnen en transformeren van de regels 

onderdeel is van het spelontwerp. Elk spel heeft de potentie om te veranderen
121

.  

Dit is voor het ontwerpproces handig om te onthouden, aangezien het inhoudt dat er niet altijd krampachtig 

nagedacht hoeft te worden om een volledig origineel spel te verzinnen. Een spel voor een museum kan dus 

gebaseerd zijn op een bestaand spel, zoals Memory. Het voordeel hiervan kan zijn, dat de bezoekers die 

bekend zijn met het spel, de globale regels vaak al kennen. Daardoor kunnen zij het spel eenvoudig oppakken 

en zo eventueel andere bezoekers stimuleren om ook te spelen en zo plezier te ervaren. 

 

9.2 Plezier 
Plezier is eigen aan games. Een goede balans tussen de doelen, obstakels, uitdagingen en de eigen 

vaardigheden van de bezoeker, kan voor een plezierige ervaring zorgen, wat leren (in musea) kan 

vergemakkelijken.  

De uitdaging (van het te leren doel) is een belangrijke manier om het speelplezier vorm te geven. Als de 

uitdaging te groot is voor de speler, stopt hij snel met spelen. Hetzelfde geldt voor een te makkelijke uitdaging. 

Spelers kunnen hun plezier halen uit vele aspecten van het spel. Een ervan is de voldoening van het volbrengen 

van een opdracht. Het doel van het spel is daarom een ander belangrijk element bij het ontwerpen van een 

plezierige belevenis. Dit doel kan, zoals al eerder is gesteld, gekoppeld worden aan een museaal doel. Als het 

de bedoeling is dat een game niet binnen twee tellen uitgespeeld kan worden, is er de mogelijkheid van 

tussendoelen. Het korte termijnstreven geeft kleine voldoeningen, die doen hunkeren naar meer, waardoor er 

een leereffect kan optreden.  

De functie van plezier, het begrijpen en het ontwerpen daarvan, kunnen het beste begrepen worden door de 

flow-theorie van Mihaly Csikszentmihalyi. Hier wordt dieper op ingegaan in Level 5: Games, musea en leren. 

 

Maar hoe ontstaat uit de gameplay en het formele regelsysteem uit het vorige hoofdstuk  een belevenis voor 

de museumbezoeker?   

 

9.3 Het kernmechaniek 
Al eerder is gesteld dat games sterk bij kunnen dragen aan de museumervaring van de bezoeker. Het spelen 

van een spel is het spel ervaren. Je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft het spel. Gedurende het spelen beweeg je 

jouw lichaam, voel je emoties over de mogelijke uitkomst, communiceer je met andere spelers en veranderen 

jouw denkpatronen. 

Het formele systeem van een game, met zijn geprogrammeerde codes en regels, hardware en software, wordt 

pas zichtbaar doordat zijn elementen deel worden van een groter geheel. Een geheel waarin de speler zelf 

betrokken is. 

Zoals al eerder is gesteld, ontwerpen gamedesigner echter geen ervaringen, maar regels. De spelers leven zich 

in, verkennen en manipuleren deze regels. Het is door deze activiteiten dat er een belevenis ontstaat. De 

gamedesigner ontwerpt de belevenis indirect door direct de regels te ontwerpen. Een van de belangrijkste 

zaken die zij ontwerpen is het kernmechaniek.  

 

Elk spel heeft zo’n mechaniek. Het bevat de ervaringsbouwstenen van de spelersinteractiviteit en 

representateert de momentele activiteit van de spelers. Het kernmechaniek bestaat uit de speelactiviteiten die 

een speler keer op keer uitvoert tijdens een spel. Dit kan uit een enkele activiteit bestaan, zoals het 

beantwoorden van vragen in Triviant, maar het kernmechaniek kan ook uit een combinatie van acties bestaan. 
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Voorbeelden hiervan zijn de combinatie van rennen, slaan, vangen en gooien bij Honkbal, of die van bewegen, 

richten vuren en het bijhouden van levens- en munitievoorraden in onder andere digitale oorlogsspellen.  

Er kan gesteld worden dat het kernmechaniek het essentiële juweeltje van spelactiviteit is, het mechanisme 

waarmee spelers betekenisvolle keuzes maken en daardoor een betekenisvolle spelervaring krijgen.  

Het is daarom erg belangrijk om al aan het begin dit kernelement vast te stellen. Hierdoor kan er niet alleen 

een goed samenvattend werkprofiel vastgesteld worden, er is ook meteen een element om de schuld te geven 

wanneer museumbezoekers het spel niks vinden. Vaak ligt de oorsprong hiervan namelijk in het 

kernmechaniek.  

Veranderingen in het kernmechaniek, of dit nu bij een digitaal of analoog spel gebeurt, kunnen subtiel of 

opvallend zijn. Ze kunnen betekenisvolle variaties op een bestaand spel, of een heel nieuw spel creëren. De 

sleutel tot het veranderen van de spelkern, steunt op een iteratief proces. Experimenteer met varianten, vraag 

je zelf af wat succesvol of onsuccesvol is aan de bestaande kern. Probeer je beste ideeën en kijk of de 

aanpassingen aan het kernmechaniek een betekenisvolle spelervaring opleveren
122

. 

Durf te experimenteren! Dit is van groot belang in de wereld van gamedesign en bepaalt tevens voor een groot 

deel het ontwerpproces, zoals Level 6: Ontwerpprocessen duidelijk wordt.  

 

9.4 Het narratief 
Spellen zijn van nature verhalend, maar kunnen dat op verschillende manieren zijn, wat inhoudt dat ze niet 

automatisch alleen bij tentoonstellingen van de categorie narrative space behoren, maar ook bijdrage kunnen 

leveren aan performative spaces en simulated experiences.  

 

De ruimte (of fysieke context in Falk en Dierking
123

) waarin het spel zich afspeelt is van grote betekenis voor het 

kader en de beleving van het verhaal. In digitale spellen is de omgeving extreem vormbaar en kan er een 

verhalende speelervaring gemaakt worden door gedetailleerde ontwerpen
124

. Het spel kan echter ook in de 

fysieke tentoonstellingsruimte gespeeld worden, waardoor de tentoonstelling zelf ook betekenis krijgt in de 

beleving van het spelverhaal.  

Een vertelling heeft volgens J. Hillis Miller drie kenmerken. Het eerste is de situatie, een serie van 

gebeurtenissen die veranderen over tijd. Musea kunnen hiervoor bijvoorbeeld economische, historische of 

sociale veranderingen denken, maar wellicht ook naar de evolutie.  

Als tweede kenmerk wordt het karakter of persoon genoemd, aangezien een verhaal wordt verteld door een 

systeem van representatie, vergelijkbaar met een verteller. Een mens kan iets vertellen, maar museumobjecten 

hebben vaak ook een of meerdere verhalen in zich. De representatie van de verteller wordt gemaakt door het 

derde kenmerk van verhalen, de vorm, welke bestaat uit patronen en herhaling
125

.  

De verteller in een tentoonstelling kan uit diverse media bestaan, zoals tekst, grafische elementen of 

technologie, zoals games. De meeste musea hanteren verscheidene verhalende media tegelijk
126

. In games 

vindt de vertelling plaats via zogenaamde narrative descriptors of verhalenbeschrijvers. Het denken in termen 

van deze descriptors betekent het kaderen van elementen binnen en buiten het spel als objecten die een 

verhaal over brengen. Enkele voorbeelden van dit soort elementen zijn instructieteksten, speleigen videoclips, 

of cutscenes, interface elementen, gameobjecten en andere visuele en audio aspecten. De narrative 

descriptors helpen spelers hun activiteit te begrijpen binnen de grotere, narratieve context
127

. 

 De verteller in een game lijkt dus vrij veel op die uit een tentoonstelling, aangezien ze beiden geen echt 

persoon representateren, maar elementen waaruit het spel of tentoonstelling bestaat. Beiden noemen 

bijvoorbeeld tekst en graphics als verteller. Het feit dat techniek voor tentoonstellingen ook een verteller is, 

kan betekenen dat een spel een deel van het grote verhaal van de tentoonstelling vertelt. Hoewel spellen 

                                                           
122 Salen en Zimmerman. Rules of play: 314-323 
123 Falk en Dierking. The museum experience: 2-5 
124 Salen en Zimmerman. Rules of play:377-412 
125 Ibidem.  
126 Lorenc, Skolnick en Berger. What is exhibition design?: 104 
127 Salen en Zimmerman. Rules of play: 399-401 
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verhalend zijn, kunnen ze, zoals in hoofdstuk 4: Exhibition design, gesteld, ook onderdeel uitmaken van onder 

andere de simulated experience, doordat het spel de bezoeker iets actief laat bleven.  

Games hebben bij hun verhaal, net als tentoonstellingen te maken met de context. Hoe de bezoeker (of speler) 

een tentoonstelling (of game) benadert en er ermee omgaat, is even belangrijk als de exhibition (of het spel) 

zelf. Een tentoonstelling staat, net als een game, niet in een grote leegte, maar bijvoorbeeld in een gebouw of 

landschap. De introductie van zowel tentoonstelling, als spel naar de bezoeker, hoeft geen deel te zijn van het 

verhaal, maar is wel een cruciaal onderdeel in het voorbereiden van de bezoekerervaring
128

. Het feit dat de 

ruimte waarin een game gespeeld wordt, een zeer grote rol speelt bij de beleving van de speler, kan betekenen 

dat er een groot voordeel zit aan een vroege samenwerking tussen tentoonstellingsmaker en gamedesigner. 

Door samen het verhaal (en het spel) te integreren in de ruimte, kan er een geïntegreerd geheel ontstaan.  

 

9.5 Sociale interactie 
Musea en tentoonstellingen zijn ruimtes waar ook de sociale context van bezoekers onderling een grote rol 

speelt
129

. Daarom belicht deze paragraaf ook de sociale aspecten van games, of de persoonlijke of sociale 

interactie en de belevenis die daaruit voortkomt.  

Zoals tentoonstellingen alleen bezocht kunnen worden, kunnen ook games door een individu gespeeld worden. 

Alleen…in het donker…met de gordijnen dicht en je koptelefoon op. Dit kan erg indrukwekkende ervaringen 

opleveren, zoals veel gamers hebben ervaren met Amnesia, the dark descent. Deze survival horror game komt 

van een klein bedrijfje, maar heeft grote impact achtergelaten bij menig speler. Echter niet elke speler stelt het 

op prijs om in een spel een balans te vinden tussen geestelijke gezondheid en overleving, zonder een manier 

om datgene dat op je jaagt te bevechten en zonder enig ander menselijk contact.  

De meeste games zijn echter van een vrolijkere en socialere aard en kunnen vrijwel zeker bijdragen aan sociale 

interactie van bezoekers. Met andere woorden gesteld kunnen games bijdragen aan de sociale context van de 

museumervaring van Falk en Dierking
130

.  

 

Sociale relaties 

Musea worden vaak bezocht door bezoekers van allerlei verschillende taalachtergronden.  

Door de sociale relaties die spellen creëren en doordat games in staat zijn symbolisch te communiceren, zijn er 

bijna geen barrières die mensen van verschillende nationaliteit belemmert om samen te spelen
131

.  

Want hoewel de nadruk de laatste decennia op single-player (slechts door een speler te spelen) computer- en 

videogames lag, is dit eigenlijk een abnormaliteit in de geschiedenis van spellen. Er bestaan uiteraard 

uitzonderingen zoals solitaire kaartspellen als Patience, maar spellen worden door de eeuwen heen vooral 

gewaardeerd als sociale ervaringen. In de gamewereld gaat de aandacht de laatste tijd dan ook steeds meer 

weer uit naar multi-player spellen. Dit is geen nieuwe trend, maar een terugkeer naar de oorsprong van games 

als sociale speelsheid.  Sociale relaties ontstaan in een spel op twee niveaus. Het eerste niveau bestaat uit de 

relaties die de spelers binnen de magic circle (en dus binnen de tentoonstelling) hebben. Bij tikkertje heb je een 

speler die “hem” is. Deze heeft de rol van jager, waardoor de overige spelers de rol van opgejaagd worden 

hebben. Dit soort interactie komt voort uit de regels van het spel en veroorzaakt zodoende interne sociale 

relaties
132

. In een tentoonstelling kunnen de mensen de rol hebben van bijvoorbeeld begeleider, leerling of 

museummedewerker, wat eigen sociale relaties meebrengt.  

Daarnaast kunnen spelers ook sociale relaties van buiten de magic circle meenemen. Denk bijvoorbeeld aan 

vriendschap of rivaliteit. Dit zijn externe sociale relaties. Deze lijken verband te houden met de persoonlijke 

context, of persoonlijke bagage van de bezoeker, van het museummodel van Falk en Dierking
133

.  

                                                           
128 Lorenc, Skolnick en Berger. What is exhibition design?: 104-105 
129 Falk en Dierking. The museum experience: 2-5 
130 Ibidem.  
131 Salen en Zimmerman. Rules of play: 462-466 
132 Ibidem.  
133 Falk en Dierking. The museum experience: 2-5 



You’re Game! - Afstudeerscriptie 
 

 
75 

Sociale relaties verschuiven op speelse wijze gedurende het spel. Je bent “hem”, maar als je snel rent, tik je zo 

een andere speler, en draaien de rollen zich om. Het manipuleren, transformeren en geleiden van deze rollen 

draagt bij aan een betekenisvol spel op sociaal niveau. Daarbij komt dat het bijzondere aan de communicatie in 

spellen is, dat het niet altijd noodzakelijk is voor spelers om dezelfde taal te spelen. Vier-op-een-rij is 

bijvoorbeeld een spel dat bijna voor zich spreekt en kan zelfs uitgelegd worden met een paar plaatjes.
 134

. Op 

deze manier kunnen de duidelijke sociale relaties in spellen niet alleen op sociaal niveau betekenisvolle games 

creëren, maar kunnen ze ook het sociale aspect van de museumervaring versterken, door onder andere 

taalbarrières tussen bezoekers te doorbreken.  

Daarnaast kan sociale interactiviteit gevarieerde belevenissen aanbieden, doordat de sociale relaties kunnen 

verschillen van bluffen tot samenwerken, van het samen uitspelen van een verhaal in een rollenspel tot elkaar 

tegenwerken. Sociale relaties kunnen vele vormen aannemen,  waaronder zelfs fysieke interactie
135

.  

 

Communities  

Gezien de interesse van musea in onder andere Face Book of Twitter, oftewel social communities
136

 en gezien 

de maakbaarheid van spelgroeperingen, legt deze paragraaf kort iets uit over sociale game communities en hoe 

ze werken. Wellicht kunnen door de grote mate van betrokkenheid uit deze game communities,  

‘Museumvrienden’ ontstaan.  

Een community is een groep spelers die betrokken is bij een spel, of een serie van spellen. Dit soort groepen 

ontstaan niet spontaan rondom een spel, aangezien game designers  grote invloed hebben op wat voor 

gezelschappen er rondom spellen ontstaan.  

Een spel kan niet bestaan zonder een community en andersom. De groepering komt voort uit de regels van het 

spel, de persoonlijkheden van de spelers, de interactie tussen de spelers en zelfs uit de grotere sociale context 

waarbinnen het spel plaats vindt. De groep is dus een effect van het spel. Andersom heeft het spel de spelers 

nodig om te blijven bestaan. 

 In een gebonden community vindt de sociale interactie plaats binnen het spel zelf. Dit verloopt via een sociaal 

contract waarin er regels zijn voor de omgang met elkaar, de waardes die spelers aan bepaalde zaken binnen 

het spel hechten en die ervoor zorgt dat spelers zich in een veilige zone bevinden. Die zone is de eerder 

besproken magic circle. Veiligheid en vertrouwen zijn twee belangrijke elementen binnen dit sociale contract. 

Al eerder waren de regels besproken aan de hand van constitutieve, operationele en impliciete regels. Bij het 

sociale contract gaat het om impliciete regels, zoals goed spelgedrag en etiquette, maar dus ook de regels van 

het museum. Voor een museumgame kunnen bijvoorbeeld ook medewerkers gebruikt worden om de regels en 

het sociale contract van het spel te reguleren.  

Bij ongebonden communities vindt er een uitwisseling plaats tussen het spel en de omgeving
137

. Deze grotere 

sociale context wordt nader besproken in hoofdstuk 12 (museale) leertheorieën en games. 

 

 

 

 

  

                                                           
134 Salen en Zimmerman. Rules of play: 462-466 
135 Salen en Zimmerman. Rules of play: 462-471 
136 Museummedia ‘Waarom musea twitteren’ n.d. Web. 08-04-2012 

<http://museummedia.nl/case-studies-2/bibliotheken-op-twitter-1-waarom-twitteren/> 
137 Salen en Zimmerman. Rules of play 471 -489 

http://museummedia.nl/case-studies-2/bibliotheken-op-twitter-1-waarom-twitteren/
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Conclusie hoofdstuk 9: Spelen – De sociale belevenis 
Wat zijn de belangrijkste sociale elementen voor een game? 

 

Gameplay, of het spelen van het spel, is het grote sociale element van games en is de interactie die ontstaat 

wanneer museumbezoekers de regels volgen om het spel te kunnen spelen. Al eerder is gesteld dat games 

sterk bij kunnen dragen aan de museumervaring van de bezoeker. Het spelen van een spel is het spel ervaren. 

Je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft het spel. Gedurende het spelen beweeg je jouw lichaam, voel je emoties 

over de mogelijke uitkomst, communiceer je met andere spelers en veranderen jouw denkpatronen. De 

gamedesigner ontwerpt deze belevenis indirect door het ontwerpen van regels en het kernmechaniek. Er kan 

gesteld worden dat het kernmechaniek het essentiële juweeltje van spelactiviteit is, het mechanisme waarmee 

spelers betekenisvolle keuzes maken en daardoor een betekenisvolle spelervaring krijgen. Het vaststellen van 

het kernmechanisme aan het begin van het ontwerpproces zorgt niet alleen voor een goed werkprofiel, het 

biedt tevens het element dat waarschijnlijk veranderd moet worden wanneer museumbezoekers het spel niks 

vinden.  

Wanneer ze bezoekers wel tevreden zijn met het spel, ervaren ze op zijn minst plezier. Plezier is namelijk eigen 

aan games. Een goede balans tussen de doelen, obstakels, uitdagingen in het spel en de eigen vaardigheden 

van de bezoeker, kan voor een plezierige ervaring zorgen, wat leren kan vergemakkelijken en voor een goede 

ervaring kan zorgen. Deze belevenis (en leerervaring) kan versterkt worden wanneer het spel een relatie 

aangaat met de omgeving. De ruimte waarin het spel zich afspeelt is van grote betekenis voor het kader en de 

beleving van het verhaal van het spel. Het spel kan zowel in een digitale wereld als in de fysieke 

tentoonstellingsruimte gespeeld worden, waardoor de tentoonstelling zelf ook betekenis krijgt in de beleving 

van het spelverhaal. Ondanks dat verhalen eigen zijn aan games, zijn ze in te zetten voor zowel narrative 

spaces, als performative spaces en simulated experiences.  

Wat betreft verhaallijnen, ruimtegebruik en sociale interactie zijn er enkele parallellen tussen de processen in 

tentoonstellingen en bij games te bespeuren, die het samenwerkingsproces tussen musea en gamedesigners 

wellicht kunnen bevorderen. Zo lijkt de verteller in een game vrij veel op die uit een tentoonstelling, aangezien 

ze beiden geen echt persoon representateren, maar elementen waaruit het spel of tentoonstelling bestaat. 

Daarnaast hebben games bij hun verhaal, net als tentoonstellingen te maken met de context van de speler / 

bezoeker en de buitenwereld. Hoe de bezoeker (of speler) een tentoonstelling (of game) benadert en er ermee 

omgaat, is even belangrijk als de exhibition (of het spel) zelf. Daarnaast kunnen spelers ook sociale relaties van 

buiten de magic circle meenemen. Denk bijvoorbeeld aan vriendschap of rivaliteit. Dit zijn externe sociale 

relaties. Deze lijken verband te houden met de persoonlijke context, of persoonlijke bagage van de bezoeker, 

van het museummodel van Falk en Dierking 

Musea worden vaak bezocht door bezoekers van allerlei verschillende taalachtergronden.  

Door de sociale relaties die spellen creëren en doordat games in staat zijn symbolisch te communiceren, zijn er 

bijna geen barrières die mensen van verschillende nationaliteit belemmeren om samen te spelen. Sociale 

relaties kunnen vele vormen aannemen,  waaronder zelfs fysieke interactie, maar ook social communities. 

Wellicht kunnen door de grote mate van betrokkenheid uit deze game communities,  ‘Museumvrienden’ 

ontstaan. 
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Hoofdstuk 10: Cultuur – Gender en geweld 

 
De magic circle is de plaats waarbinnen het spel plaats vindt. Echter deze magische plek bevindt zich in een 

groter geheel, een culturele omgeving. Games worden altijd ergens gespeeld, door iemand en om een reden. 

Tevens gaven meerdere respondenten van de interviews aan dat games nog steeds te lijden hebben van een 

slecht imago door de media. Onder andere fondsen zijn hierom terughoudend ten opzichte van games
138

. Om 

opheldering te geven over de grootste ethische kwesties rondom games, geeft dit hoofdstuk hierover meer 

uitleg over hoe games in het grotere perspectief van cultuur staan.  

 

10.1 Nationale cultuur 
In het vorige hoofdstuk werd gesteld dat door de sociale relaties die spellen creëren en doordat games in staat 

zijn symbolisch te communiceren, er bijna geen barrières zijn die mensen van verschillende nationaliteit 

belemmeren om samen te spelen. Culturele verschillen kunnen echter wel degelijk een grote impact hebben op 

zowel de formele structuur van het spel, als op de spelerservaring van de museumbezoekers.  

De manier waarop tegen games aangekeken wordt, kan per land verschillen. Een goed voorbeeld is voetbal. 

Hier in Nederland zijn we goed bekend met mannenteams als Ajax, AZ, PSV, Feynoord etc. We staan vierkant 

achter ‘ons’ team, dragen oranje als we spelen op het WK en kennen een uitgebreide marketing op 

voetbalgebied. Voetbal wordt in ons land gezien als een mannensport, inclusief rellen en hooligans. “Vrouwen 

snappen niks van buitenspel”, een term die je wellicht bekend voorkomt. In de Verenigde Staten daarentegen, 

wordt voetbal als een vrouw- en kindvriendelijke sport gezien. Het is het enige land waar het nationale 

vrouwenteam beter bekend is dan het mannenteam. Voetbal wordt in de VS minder als professionele sport en 

meer als een recreatief tijdverdrijf voor de familie gezien. 

Voor musea is het wellicht interessant om te weten dat elk spel een eigen etnische cultuur met zich mee 

draagt. De voorloper van schaak, Chaturanga, kende bijvoorbeeld andere speelstukken dan het huidige 

schaakspel. De stukken waren een afspiegeling van de sociale hiërarchie van de Indische militie uit de vijfde 

eeuw. Zoals hiernaast op afbeelding 11 te zien is, kende dit spel een koning, een minister, twee olifanten, twee 

paarden, twee strijdwagens en soldaten. Toen het spel zich verspreidde naar verschillende landen toe, 

veranderden de stukken. De minister werd een koningin, de olifanten werden bisschoppen, de paarden ridders 

en de strijdwagens torens. Omdat de regels van bewegen en interactie bij Chaturanga echter geïnspireerd 

waren op de sociale, militaire hiërarchie van een andere, toen nog redelijk onbekende, cultuur, werden niet 

alleen de stukken, maar ook de spelregels aangepast
139

. 

Een eenvoudiger voorbeeld zijn de verschillende “thuisregels” die mensen hanteren bij bijvoorbeeld het 

belanden van een pion op de startplaats van monopolie.  

 

 

 

  

                                                           
138 Voor de uitwerkingen van de betreffende interviews zie bijlagen 1, 2, 4, 6 en 10 en de tabeldelen: weerstand en knelpunten in de    

vergelijkingstabellen in bijlagen 12 en 13 
139 Salen en Zimmerman. Rules of play: 416-417 
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Afbeelding 11 Chaturanga en Schaak 
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10.2 Gender: het vrouwelijk schoon in games en musea 

Er zijn eindeloos veel politieke debatten geweest en nog steeds gaande over de vertegenwoordiging van vooral 

het vrouwelijk geslacht in de media. Niet alleen de reclamewereld heeft hiermee te kampen, ook de 

gamewereld krijgt het regelmatig te verduren. Er bestaan dan ook nog steeds veel vooroordelen over games, 

mede dankzij deze representatie. Het kan van belang zijn voor een goede samenwerking tussen musea en 

gamedesign, om meer inzicht te bieden in dit complexe vraagstuk door het kort te behandelen. Gender in 

games is namelijk een vrij complex onderwerp, gezien het vooral afhankelijk lijkt te zijn van de conclusies die de 

speler, of kijker, trekt. Dit principe wordt uitgelegd aan de hand van verscheidene spelkarakters, die hiernaast 

ter verduidelijking staan afgebeeld in afbeelding 12 tot en met 18. De discussie rondom gender werd vooral op 

gang gebracht door de introductie van de Tomb Raider serie, met in de hoofdrol Lara Croft. Het was een van de 

eerste spellen waarin een heldin de hoofdrol had
140

. Toby Gard, de ontwerper van Lara merkte op: “In de tijd 

dat we het spel creëerden, was er volgens mij geen enkel goed spel met een heldin. De meeste vrouwen in 

games voor Lara droegen dijhoge laarzen en een string. Lara is echter een krachtige, zelfstandige vrouw. Geen 

vuil seksobject, maar een onbereikbare, pistooldragende bitch”
141

.   

Als een krachtig en speelbaar karakter daagde Lara de tot dan toe passieve rollen van vrouwen in games uit. 

Princess Peach Toadstool, uit de bekende Mario serie is een goed voorbeeld van een van de vele vrouwen die 

tot dan toe slechts jonkvrouwen in nood waren, wachtend op een held die ze aan het einde van de game 

redden. Lara zet daar als heldin een krachtig beeld tegenover met haar gevaarlijke wapens. Maar Lara had 

volgens sommigen voor deze actie niet per se onpraktisch korte shorts en een strakke top voor hoeven te 

dragen, die haar dunne taille en grote borsten benadrukken. Een spelkarakter is echter tegelijk een onderwerp, 

als een voorwerp. Spelers beschouwen hun spelkarakter zowel als een masker dat gedragen kan worden, als 

een gereedschap dat bekeken en gemanipuleerd kan worden. Een speler van Tomb Raider is dus, in zekere zin, 

zowel een toeschouwer van een seksistisch vrouwelijk beeld, als een speler in de rol van een krachtige, 

zelfstandige vrouw.  

In veel andere spellen komt dezelfde dubbelzinnige betekenis voor. Ms. Pac-Man, een van de eerste 

‘vrouwelijke’ figuren was niet meer dan een vrouwachtige Pac-Man, ontworpen alsof een laagje lipstick en een 

strik van iemand een vrouw maakt. Pac-Man werd hierdoor een neutrale identiteit, terwijl Ms. Pac-Man een 

speciaal geval werd. Samus Aran uit de Metroid serie, ook hiernaast afgebeeld onthult haar vrouwelijkheid pas 

aan het einde van de game, wat menig speler toen choqueerde. De vraag blijft waarom Samus pas op het eind 

uit de kast kon komen als vrouw. Had het de spelerservaring veranderd, of had de interesse in het spel anders 

geweest als de rol van de heldin van te voren bekend was? Andere actieve rollen zijn weggelegd voor vrouwen 

in vechtspellen als de Soul Calibur serie. Deze vrouwen zijn krachtig en sterk, maar hebben tegelijkertijd te 

maken met dezelfde hyperfeminisatie als Lara Croft. De huidige marketing rondom deze spellen, die zelfs een 

zogenaamde “breast jiggle” optie hebben leggen de nadruk op de seksistische stereotypen van deze karakters. 

De vrouwelijke karakters in SiSSYFight 2000 hadden geen vrouwelijk uiterlijk (waren zelfs lelijk) maar werden 

alsnog seksistisch afgedaan omdat ze kattig deden en roddelden.  

Elke beslissing die een ontwerper maakt, krijgt dus commentaar van de cultuur buiten de game
142

.  

Er kan afgevraagd worden wat  de representatie van het (vrouwelijke) geslacht in games betekent voor de 

musea waar ze in gespeeld kunnen worden. Hebben musea niet altijd te maken met commentaar, verbonden 

aan gender, door hun collectie, gevuld met blote standbeelden en schilderijen van naakten, of doordat het 

merendeel van de (klassieke) kunstenaars mannelijk was? Moeten musea games en het bijbehorende artwork, 

niet juist als dusdanig bekijken: als kunst, dat ontworpen is om ermee te spelen en de speler te betrekken? 

Wellicht geven deze vragen aanleiding tot onderzoek en nieuwe inzichten op het gebied van musea, game art 

en gender.  

 

                                                           
140 Salen en Zimmerman. Rules of play: 524 
141 Katie Salen, ‘Lock, Stock, and Barrel: Sexing the Digital Siren.’ Geciteerd in Heller, Steven red. Sex Appeal: The art of allure in graphic and  

advertising design. z. pl. 2000: 148-149 vertaald citaat 
142 Salen en Zimmerman. Rules of play: 524-526 
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Afbeelding 12 Lara Croft Afbeelding 13 Princess (Peach) Toadstool 

Afbeelding 14 Ms. Pac-Man Afbeelding 15 Samus Aran Afbeelding 16 Samus Aran Zero Suit 

Afbeelding 17  Ivy - Soul Calibur 
Afbeelding 18 Vrouwelijk karakter 
in SiSSyFight 2000 
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10.3 Geweld 

Wanneer iemand games beoordeelt op gewelddadigheid, of beweert dat ze mensen aanzetten tot onethisch 

gedrag, dan heeft diegene het over de narratieve laag die over het spel gelegd is. Een museum kan in overleg 

met de gamedesigner dit uiterlijk al naar eigen smaak, doel en boodschap modelleren.  

 Een game is immers slechts een systeem van regels, hoe die regels tot uiting komen in het spel, ligt aan het 

verhaal eromheen. Een sterk en, in literatuur over gamedesign, veelgebruikt voorbeeld van deze theorie komt 

van Raph Koster.  

 In een spel ben jij een massamoordenaar die mensen in een putvormige gaskamer gooit. Net zoals de mensen 

op straat, hebben je slachtoffers een verschillend uiterlijk. Dikke, dunne, jonge en oude mensen… je gooit ze 

allemaal in de put. Uiteraard doen je slachtoffers verwoede pogingen om uit de put te klimmen door 

menselijke piramides te vormen. Je hebt echter ontdekt dat als je de mensen maar dicht genoeg op elkaar 

propt, ze niet kunnen klimmen en doodgaan aan het gas. Je slaagt door genocide
143

.  

Is dit een leuk en ethisch verantwoord spel dat je graag wilt spelen? Waarschijnlijk niet.  

 

Het spelmechaniek van dit hypothetische spel is echter exact hetzelfde als die van Tetris, zoals in de afbeelding 

19 hiernaast te zien is, waarbij je onschuldig blokjes op elkaar stapelt om nette rijen te krijgen voor punten. Het 

zelfde principe gebeurt bij shooters, of schietspellen. Het mechaniek draait vooral om richten en dat is lastig 

voor te stellen zonder schieten, maar er zijn meerdere spelen waarbij er geen kogels of pijlen worden 

afgeschoten, maar dat iemand juist moet richten om een goede foto te maken.  

Deze twee voorbeelden illustreren dat veel kritiek op spellen als zijnde moordsimulaties, of 

geweldopwekkende media, niet gericht zijn op het spelsysteem zelf, maar op het uiterlijk ervan
144

. 

 

Zoals echter al in deel 1: Achtergronden, is gesteld, moet afgevraagd worden hoe groot de kans is op een 

gewelddadig museumspel waar onder andere minderjarigen langdurig aan wordt blootgesteld. Tevens lijkt de 

kans klein dat een museumspel geen onderscheidt maakt tussen fantasie en realiteit, juist vanwege het feit dat 

er een relatie met de museumobjecten meestal gewenst is. Bovendien bestaat er de PEGI-nomering, die ouders 

waarschuwt over de mogelijk schadelijke inhoud van een spel, film of ander medium.  

 

 

 

  

                                                           
143 Koster, Raph. A theory of fun for game design.Scottsdale: Paraglyph Press, 2005: 166-169 
144 Ibidem. 
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Afbeelding 19 Tetris – Massamoord… 

…of blokken stapelen? 
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Conclusie Hoofdstuk 10: Cultuur – Gender en geweld 
Welke andere aspecten zijn van belang bij het maken van een game? 

 

Musea hebben te maken met verschillende culturen door onder andere hun collectie en bezoekers. Cultuur 

speelt tevens een belang bij het ontwerpen van games. Het is belangrijk om niet alleen rekening te houden met 

de technische aspecten maar om ook te beseffen dat diverse nationaliteiten anders tegen bepaalde concepten 

of gegevens aankijken en daardoor het spel ook anders zullen ontvangen.  

Daarnaast hebben games ook te kampen met kritiek, vooroordelen en imagoproblemen. Oorzaak hiervoor ligt 

meestal bij het onbegrip dat er is van de werking van spellen. De meeste vooroordelen zijn dan ook onbewust 

gericht op het uiterlijk van het spel en niet op de achterliggende spelprincipes van de regelset. Kritiek is vaak 

gericht op de representatie van vrouwen in games. Gender in games lijkt een dubbelzinnige kwestie aangezien 

zowel (extreem) vrouwelijke personages kritiek krijgen, als spelkarakters die niet hyperfeministisch zijn maar 

wel vrouwelijk gedrag vertonen. Het blijft dan ook de vraag hoe musea met deze beelden om moet gaan. Game 

art kan tenslotte, net als schilderijen van naakten, gezien worden als kunst, bedoeld om interactief mee om te 

gaan. Hoewel games ook vaak kritiek krijgen op hun gewelddadigheid, moeten musea zich afvragen hoe groot 

de kans is dat zij een gewelddadig museumspel aanschaffen, bedoelt om langdurig gespeeld te worden door 

onder andere minderjarigen.  

Het meeste commentaar dat games krijgen is dus vooral gericht op uiterlijkheden en kunnen cultuurgebonden 

zijn. Het uiterlijk is echter aanpasbaar, terwijl de onderliggende systemen, zoals de regelset, hetzelfde kunnen 

blijven.  Door als museum betrokken te zijn bij het spel en te oordelen naar eigen inzicht over dit soort visuele 

kwesties kan de meeste kritiek uit de weg gegaan worden.  
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Conclusie Level 3: Bouwstenen games: Regels – Spelen- Cultuur 
Wat zijn volgens de theorie de belangrijkste bouwstenen van een game? 

  

Het is voor musea wellicht interessant om te beseffen dat games niet alleen technische zaken zijn, waaraan zij 

een verhaal kunnen verbinden, maar dat spellen zich in een groter geheel bevinden, die overeenkomsten toont 

met het tentoonstellingswezen. Er kan gesteld worden dat games zijn opgebouwd uit drie lagen die in verband 

staan met elkaar: de regels, het spelen zelf en de cultuur rondom het spel.  

Gamedesigners ontwerpen geen ervaringen, maar regels voor (museum)games. De bezoekers leven zich in, 

verkennen en manipuleren deze regels. Het is door deze activiteiten dat er door het spel een belevenis voor de 

museumbezoeker ontstaat. Constitutieve, operationele en impliciete regels, vormen het spel. De huisregels van 

het museum zelf hebben betrekking tot de derde variant. Alle regels samen (ook die van het museum) 

beperken de speler door de obstakels in een spel  te vormen en het gedrag in de tentoonstelling te bepalen, 

doordat ze een set van instructies vormen. Het is belangrijk dat de museumregels niet conflicteren met die uit 

het spel zelf en dat alle regels duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Gameplay, of het spelen van het spel, is het 

grote sociale element van games en is de (sociale) interactie die ontstaat wanneer museumbezoekers de regels 

volgen om het spel te kunnen spelen. De gamedesigner ontwerpt deze belevenis indirect door het ontwerpen 

van regels en het kernmechaniek, het mechanisme waarmee spelers betekenisvolle keuzes maken en daardoor 

een betekenisvolle spelervaring krijgen. De ruimte (of fysieke context) waarin het spel zich afspeelt is ook van 

grote betekenis voor het kader en de beleving van het verhaal van het spel. Het spel kan zowel in een digitale 

wereld als in de fysieke tentoonstellingsruimte gespeeld worden, waardoor de tentoonstelling zelf ook 

betekenis krijgt in de beleving van het spelverhaal. Wat betreft verhaallijnen, ruimtegebruik en sociale 

interactie zijn er enkele parallellen tussen de processen in tentoonstellingen en bij games te bespeuren, die het 

samenwerkingsproces tussen musea en gamedesigners wellicht kunnen bevorderen.  

Zo lijkt de verteller in een game vrij veel op die uit een tentoonstelling, aangezien ze beiden geen echt persoon 

representateren, maar elementen waaruit het spel of tentoonstelling bestaat. Daarnaast hebben games bij hun 

verhaal, net als tentoonstellingen te maken met de context van de speler / bezoeker en de buitenwereld. Hoe 

de bezoeker (of speler) een tentoonstelling (of game) benadert en er ermee omgaat, is even belangrijk als de 

exhibition (of het spel) zelf. Daarnaast kunnen spelers ook sociale relaties van buiten de magic circle 

meenemen. Denk bijvoorbeeld aan vriendschap of rivaliteit. Dit zijn externe sociale relaties. Deze lijken verband 

te houden met de persoonlijke context, of persoonlijke bagage van de bezoeker, van het museummodel van 

Falk en Dierking. Door de sociale relaties die spellen creëren en doordat games in staat zijn symbolisch te 

communiceren, zijn er bijna geen barrières die mensen van verschillende nationaliteit belemmeren om samen 

te spelen. Cultuur speelt echter op een ander punt ook een rol bij het ontwerpen van games. Het is belangrijk 

om niet alleen rekening te houden met de technische aspecten maar om ook te beseffen dat diverse 

nationaliteiten anders tegen bepaalde concepten of gegevens 

aankijken en daardoor het spel ook anders zullen ontvangen. Het 

meeste commentaar dat games krijgen is echter vooral gericht op 

uiterlijkheden. Het uiterlijk (verhaal) is echter aanpasbaar, terwijl de 

onderliggende systemen, zoals de regelset, hetzelfde kunnen 

blijven.  Door als museum betrokken te zijn bij het spel en te 

oordelen naar eigen inzicht over dit soort visuele kwesties kan de 

meeste kritiek uit de weg gegaan worden.  
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Level 4: Bouwstenen tentoonstellingen 

Je kennisniveau blijft groeien en je begint parallellen tussen beide werelden te herkennen. Er valt echter nog 

meer te ontdekken. Vanuit het oogpunt van tentoonstellingsmaterialen lijkt er iets vreemds aan de hand te zijn 

met games…Lijken games nou….onder de bouwstenen van tentoonstellingen te kunnen vallen?  

Verzamel de kennis uit de hoofdstukken en los dit mysterie op.  

 

Welkom bij level 4 

 

 

Overzicht Level 4 
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Hoofdstuk 11: Secundaire tentoonstellingsmaterialen 
 

Peter van Mensch noemt als secundair museummateriaal onder andere (illustratieve) foto’s, teksten, video en 

interactieve computerprogramma’s
145

 (waar games onder kunnen vallen).  

 

11.1 Tekst, kleur en grafische vormgeving 
In  paragraaf 9.4 Het narratief, werd gesteld dat de verteller in een game vrij veel lijkt op die uit een 

tentoonstelling, aangezien ze beiden geen echt persoon representateren, maar elementen waaruit het spel of 

tentoonstelling bestaat.  Als verteller noemen zowel games als tentoonstellingen tekst en grafische elementen. 

Daarnaast stelde paragraaf 9.5 Sociale interactie, dat door de sociale relaties die spellen creëren en doordat 

games in staat zijn symbolisch te communiceren, er bijna geen barrières zijn die mensen van verschillende 

nationaliteit belemmert om samen te spelen.  

Er kan dus gesteld worden dat zowel bij tentoonstellingen als games, tekst, kleur en grafische vormgeving, 

waaronder symboliek een belangrijke rol spelen.  

 

Bij het ontwerpen van een tentoonstelling is het van belang dat er rekening wordt gehouden met 

communicatievormen waardoor alle bezoekers, ongeacht belemmeringen, hetzelfde profijt uit de exhibition 

kan halen. Hoewel er altijd materie zal zijn die gematigde vormgeving, neutrale kleuren en rust behoeft, 

hebben dit soort traditionele museale technieken toch de neiging om vervangen te worden door meer 

creatieve, kleurvolle opstellingen. Dit als gevolg van het vervagen van de grens tussen het culturele en het 

commerciële. Tekst, emblematische kleuren of logo’s kunnen uitgewerkt worden in drie dimensies op muren 

en wanden, waardoor ze eigen ruimtes kunnen creëren. Geprojecteerde kleuren of teksten kunnen constant 

verschuivende patronen van beelden en informatie vormen, die reageren op bewegingspatronen of input van 

de bezoeker. Een illustratie van twee voorbeelden waar tekst en kleur een dergelijke ruimtelijke afbakening 

vormen staat hieronder in afbeelding 20 en 21. Echt of geprojecteerd, de kracht van grafische vormgeving 

hangt af van de samenhang tussen het lettertype, de grootte van de tekst, de afbeeldingen en het kleurgebruik 

in relatie tot de tentoongestelde objecten
146

. Er kan eventueel gekozen worden om de vormgeving van de 

museumgame af te stemmen op die van de tentoonstelling. De gamedesigner moet dan echter wel vroeg in het 

proces betrokken worden en op de hoogste gesteld worden van de keuzes achter de vormgeving.  

 

  

                                                           
145 Mensch, Peter van. Tentoonstellen. Een aanzet tot een theorie van het tentoonstellen. z.pl. z.j: 7 
146 Dernie. Exhibition Design: 160 

Afbeelding 20 Ruimtelijke afbakening 
door tekst - Hayward Gallery London 

Afbeelding 21 Ruimtelijke afbakening door kleur - Kodak 
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De visuele duidelijkheid van tekst is zeer belangrijk voor de leesbaarheid ervan. Er moet rekening gehouden 

worden met grootte, letterbeeld, contrast, tekstblokken en spatiëring. Oudere mensen en kinderen in het 

bijzonder geven een voorkeur aan een wat grotere, duidelijke letter. Daarnaast kan de kleur of het patroon van 

de tekstachtergrond het contrast dusdanig verstoren, dat de tekst onleesbaar wordt. Ook de interlinie (de 

ruimte tussen de regels gemeten van basis tot basis) is belangrijk voor de leesbaarheid. Sommige keuzes 

betreffende leesbaarheid zijn puur esthetische keuzes die door de ontwerper gemaakt worden
147

.  

Leesbaarheid is niet alleen een praktisch principe voor museumteksten, het valt ook toe te passen op tekst in 

bijvoorbeeld digitale games. Denk bijvoorbeeld aan de leesbaarheid op computerschermen door het plaatsen 

van koppen, letterdiktes, het wel of niet gebruiken van (meestal kriebelige) fantasieletters etc.
148

.  

Kleuren roepen associaties op als warm en koud, agressie of zachtheid en bepalen de manier waarop mensen 

erop reageren. Daarom moet er goed nagedacht worden over kleurcontrasten en kleurbeeld
149

.  

Vooral de reclamewereld is erg ervaren met dit soort principes. Let bijvoorbeeld eens op het verschil in kleur 

en lettertype bij de Light en Zero variant van Coca Cola. Het elegantere, zilveren Light speelt in op de wensen 

van vrouwen, terwijl het stoere Zero zich richt op mannen. Dit uit zich zelfs in de tv-reclames, waarbij de 

shoppende vrouwen hun zorgen om pluizig haar oplossen met een colaatje en de man zich al coladrinkend uit 

een benarde situatie redt met een helikopter en een explosie.  Ter verduidelijking van de grafische 

ontwerpprincipes besproken in deze paragraaf, zijn enkele voorbeelden van tekstopmaak en kleurgebruik 

hieronder afgebeeld in afbeelding 22 en 23.  

Een handig principe voor het ontwerpen van zowel tentoonstellingen als games is het gebruik van 

pictogrammen. Het vertelt de bezoeker waar de wc is of hoe ze een spel moeten starten. Pictogrammen 

besparen ruimte op displays, muren en panelen en zorgen dat borden en instrumenten intercultureel beter 

begrepen worden. Daarnaast verminderen ze ook nog de inspanningsbelasting, waardoor de bezoeker of speler 

minder moeite hoeft te doen om de weg te vinden of het spel te snappen. Een pictogram wordt immers vooral 

gebruikt als alternatief voor teksten of om de aandacht te vestigen op een onderwerp binnen getoonde 

informatie
150

.  

 

  

                                                           
147 Lidwell, Wiliam, Kritina Holden, Jill Butler. Universele ontwerpprincipes. Vert. Sietske Tol. 3e editie. Amsterdam: BIS Publishers, 2010:  

148-149  
148 Dabner, David. Design en lay-out: grondbeginselen van de grafische vormgeving. Vert. Jaap van der Wal. Kerkdriel: Librero, 2008: 34-50 
149 Lidwel, Holen en Butler. Universele ontwerpprincipes: 54-61 
150 Lidwel, Holen en Butler. Universele ontwerpprincipes: 132 

Afbeelding 22 De vrouwelijke Colaversie Afbeelding 23 De mannelijke Colaversie 
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11.2 Media en techniek  

Doordat secundair museummateriaal een veelomvattend begrip is, waaronder interactieve 

computerprogramma’s vallen, lijkt het alsof er altijd al ruimte was voor games in tentoonstellingen. Het feit dat 

er tegenwoordig musea zijn die draaien rondom constant geüpdate media toont aan dat digitale media en 

techniek steeds meer in opkomst zijn. Zelfs de meest conservatieve kunstmusea gebruiken al persoonlijke 

audiotours om hun tentoonstellingen te verdiepen. Het tempo waarin technologie zich ontwikkeld ligt hoog, 

maar houdt in gedachten dat de ideeën erachter al vaak jaren bestaan. Mediale vertoningen bestonden eerst 

uit dia’s, filmpjes, grote televisies. Nu kennen we LED en LCD schermen, projectoren en IMAX, met de 3D-tv in 

opkomst. Achter de meeste nieuwe technieken, ook bij digitale games, zit dus een traditioneel en herkenbaar 

idee. Spellen bestaan immers al eeuwen, alleen komen ze in zeer veel en veranderende varianten voor. Dit 

betekent dat het medium verandert, maar dat de ontwerptechniek vaak hetzelfde blijft. 

De prijzen voor technologie dalen daarentegen in een hoog tempo, waardoor het makkelijk is om een 

tentoonstelling voor te stellen met in plaats van een fotowand een muur met uitwisselbare en veranderende 

digitale informatie. Er zal echter altijd wel een tegengewicht zijn van traditionele materialen en 

tentoonstellingstechnieken om een balans te creëren voor de bezoeker
151

. 

 

Bij het toepassen van games in tentoonstellingen zijn er twee zaken om echt rekening mee te houden. De 

eerste zijn de kosten, die zeker niet gering zijn, wat als nadeel werd genoemd door alle geïnterviewde 

partijen
152

. De tweede is dat het gebruik van mediatechnologie goed gepland moet worden, aangezien de 

nieuwste technieken zo weer verjaard zijn. Dit betekent niet dat de hardware elke paar jaar vervangen moet 

worden, maar dat er wel rekening gehouden wordt met updates van een bestaande variant
153

. Het 

Gemeentemuseum Den Haag heeft op dit moment zo’n update in de planning staan van hun Schatkamers. In 

het interview kwam naar voren dat sommige, maar niet alle technologie vervangen hoeft te worden en dat 

installaties ook nieuwe updates krijgen
154

.  

 

  

                                                           
151 Lorenc, Jan, Lee Skolnick, Craig Berger. What is exhibition design?: 118-119 
152 Voor de vergelijkingstabellen van de interviews zie bijlagen 12 en 13 vooral de tabeldelen: nadelen en knelpunten.  
153 Lorenc, Jan, Lee Skolnick, Craig Berger. What is exhibition design?: 118-119 
154 Overeem, Jet van. Persoonlijk interview. 29-03-2012. Voor een uitwerking van het interview, zie bijlage 4 
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11.3 Licht en Akoestiek  

Licht beïnvloedt het comfort van de bezoekers en daarmee ook de beleving. Het bepaalt de manier waarmee 

de structuur van een tentoonstelling wordt ontvangen, de effectiviteit van de communicatie, de weergave van 

vormen en kleuren en de leesbaarheid van de hiervoor besproken grafische elementen. Computerschermen 

stralen zelf ook licht uit en spelactiviteiten behoeven ongetwijfeld ook zo hun eigen lichtsterktes. In paragraaf 

9.2 Plezier, kwam naar voren dat plezier een intrinsiek onderdeel is van spellen. Dit element brengt echter vaak 

zijn eigen (harde) geluiden met zich mee. Rekening houden met licht en akoestiek is daarom niet alleen van 

belang bij de tentoonstelling zelf, maar ook voor de game die in het museum gebruikt wordt.  

 

Niet alle museumobjecten kunnen daglicht even goed verdragen, waardoor de toepassing van kunstlicht een 

kernelement is bij het ontwerpen van tentoonstellingen. Het zorgt ervoor dat er altijd een balans wordt 

gezocht tussen natuurlijk en kunstlicht, waarbij er een compromis bestaat tussen de schade die UV-gevoelige 

objecten oplopen en de noodzaak om te kunnen zien in een tentoonstelling
155

. Bij het uitbalanceren van 

natuurlijk en artificieel licht, wordt het daglicht vaak gebruikt om een groter geheel te scheppen en het 

kunstlicht om de focus te leggen op specifieke informatie
156

.  Natuurlijk licht is altijd afhankelijk van de 

architectuur van het gebouw, waaronder ramen en lichtkoepels. Kunstlicht is dat echter niet en met de huidige 

ontwikkelingen op dat gebied, worden er steeds creatievere belichtingen uitgevonden. Al eerder sprak ik over 

geprojecteerde teksten en kleuren. Door de helderheid van de huidige digitale projectoren is de traditionele 

rustig verlichte ruimte overbodig geworden om kleuren, teksten of afbeeldingen over te brengen. Projecties 

verschijnen tegenwoordig zelfs op niet lichtgevoelige museumobjecten om een extra dimensie aan te 

brengen
157

.  

Licht kan ook gebruikt worden om spannende ontdekkingsruimtes te creëren, de sfeer van een ruimte aan te 

passen aan een thema of de stemming aan te passen aan de grootte van bezoekersgroepen. Twee voorbeelden 

van dit soort toepassingen staan hiernaast afgebeeld op afbeelding 24 en 25. The Weahter Project in Tate 

Modern, London creëerde een zonachtige projectie, waardoor bezoekers samen op de grond gingen zitten en 

ontspannen gesprekken begonnen alsof ze zich in een zonnig park bevonden. In het Centre Pompidou, Parijs 

zorgde een verlicht kralengordijn voor een transparante, bijna magische scheidingswand tussen twee thema’s. 

Dit soort toepassingen van lichteffecten, kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om de spelervaring versterken.  

Een ander element van tentoonstellen is de akoestiek. Bezoekers brengen lawaai met zich mee, doordat ze met 

elkaar praten of zich simpelweg verplaatsen. Sommige thema’s vragen echter reflectie en stilte, waardoor het 

regelen van de akoestiek erg belangrijk is bij exhibition design. Daarnaast kan teveel lawaai de stemming van 

het publiek en daarmee de beleving beïnvloeden
158

. Ik kan mij nog een tentoonstelling herinneren waarbij een 

soort ontdekkingsdoolhof was gemaakt. Alles was mooi ontworpen en goed uitgelicht. Wat veel studenten 

echter stoorde, waren de audio-installaties, die door elkaar afspeelden. Ze startten als er een bezoeker in de 

buurt kwam, maar het systeem zat zo in elkaar dat hij niet stopte zodra de bezoeker verder liep. Het gevolg was 

een kakofonie aan geluiden en stemmen, die vrij hinderlijk was.  

Games zullen ook te maken krijgen met de eisen van goed licht en geluidgebruik. Zo kwam er tijdens een van 

de interviews naar voren dat een deel van een spel aangepast werd, omdat de spelers zo enthousiast werden, 

dat het geluidsniveau hinderlijk werd voor de andere bezoekers
159

.  

 

  

                                                           
155 Dernie. Exhibition Design:136-139 
156 Lorenc, Jan, Lee Skolnick, Craig Berger. What is exhibition design?: 120 
157 Dernie. Exhibition Design: 139 
158 Lorenc, Jan, Lee Skolnick, Craig Berger. What is exhibition design?: 120 
159 Ton, Susanne. Persoonlijk interview. 04-04-2012. Voor een uitwerking van het interview, zie bijlage 10 
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Afbeelding 24 Sfeer door licht. Weather Project Tate Modern, London 

Afbeelding 25 Een magische ontdekking door licht – Centre Pompidou Parijs 
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11.4 Overige bouwstenen 

Uiteraard bestaat een tentoonstelling uit nog veel meer onderdelen dan hiervoor beschreven zijn. Onderdelen 

waar games ook invloed op uit kunnen oefenen. Zo begint een museumervaring vaak al bij de bezoeker thuis 

door middel van een website, advertentie of gerelateerde game en eindigt in de museumwinkel of het 

restaurant, waar misschien wel een spelapplicatie voor de mobiele telefoon gekocht kan worden om thuis 

verder te kunnen spelen.  

Daarnaast komt de bezoeker in aanraking met allerlei museumpersoneel, variërend van de kaartjesverkoper en 

de garderobemedewerker tot de suppoost, conservator, restaurator en misschien zelfs wel de directeur. In het 

Nationaal Glasmuseum te Leerdam loopt de directeur wel eens expres langs een schoolklas of groep bezoekers. 

Een klein praatje met zo’n belangrijk persoon verhoogt de status van het bezoek en verrijkt zo de ervaring. In 

paragraaf 8.1 Kenmerken van spelregels, werd al de suggestie gedaan, wanneer nodig, de autoriteit van de 

spelregels vorm te laten geven door een museummedewerker.  

Tevens heeft menig museum een heel scala aan educatieve programma’s gericht op individuen en groepen in 

verscheidene leeftijdscategorieën en leerniveaus. Hoe games passen binnen museumeducatie, wordt uitvoerig 

besproken in Level 5: Games, musea en leren. Musea bieden tegenwoordig echter ook verjaardagsfeestjes, 

weekendactiviteiten, naschoolse activiteiten, symposia, lezingen en zelfs concerten, hoewel de laatste drie 

meestal in aparte ruimtes en niet in de eigenlijke tentoonstelling plaats vinden. 

Er zijn ook nog aspecten van de bezoekers zelf, die zo hun eigen tentoonstellingtechnieken behoeven. 

Gehandicapten in een rolstoel hebben een andere ooghoogte, waardoor de plaatsing van objecten en teksten 

in een rolstoeltoegankelijke tentoonstelling eigenlijk ook anders zou moeten zijn. Hetzelfde geldt voor 

bijvoorbeeld Braille voor slechtzienden
160

. 

Hoewel dit onderzoek een aantal keer kort wat conserveringszaken noemt ten opzichte van objecten of 

materialen, wordt deze beheer en behoudkant van de museumsector vanwege de onderzoekstijd buiten 

beschouwing gelaten. Het zijn echter wel zaken om rekening mee te houden, een spelactiviteit moet geen of zo 

min mogelijk schade brengen aan de museumobjecten, aangezien deze vaak van onschatbare waarde zijn.  

 

11.5 Structuur, stijl en techniek 
Tentoonstellingsmaterialen bestaan uit een wijde variatie aan soorten, maten, en vooral ook kosten. Een 

exhibition kan gerealiseerd worden voor slechts een paar euro per vierkante meter. Dit wordt meestal gedaan 

door goedkope houtsoorten en plastic te gebruiken. Het tegenovergestelde zijn tentoonstellingen met 

bijvoorbeeld steen- brons- en glasgebruik die honderden, tot duizenden euro’s per vierkante meter kosten.  

Peter van Mensch benoemt drie aspecten van de materiële verschijningsvorm van een tentoonstelling: de 

structuur, stijl en techniek
161

.  

Structuur is de wijze waarop de informatie uit de primaire en secundaire museummaterialen geordend is 

binnen de tentoonstelling. De ordering van de museumobjecten zorgt voor zichtbaarheid in de identiteit ervan. 

Daarnaast kan het ook een uitwerking  van een bepaalde interpretatie op deze verzameling vormen
162

.  Zoals in 

paragraaf 4.2 al werd gesteld, selecteert en manipuleert een exhibition designer informatie binnen de 

werkelijkheid die hij zelf gecreëerd heeft. De ruimte kan objectief en neutraal vormgegeven worden, zodat de 

bezoeker zijn eigen interpretatie van de informatie kan formuleren. Musea en daarmee vaak ook de 

tentoonstellingsmakers, kunnen echter ook bepaalde doelen hebben, welke naar voren komen in de 

structurering van de ruimte. Het doel om een houding of bepaald gedrag te veranderen, of om specifieke 

informatie over te brengen, leidt vaak tot een subjectievere tentoonstelling, gekleurd door de boodschap van 

het museum
163

.  

De manier waarop de geordende informatie communicatief vorm heeft gekregen, wordt aangeduid met het 

aspect stijl. Hiermee wordt de wijze waarop de onder andere de secundaire tentoonstellingsmaterialen de 

                                                           
160 Lorenc, Jan, Lee Skolnick, Craig Berger. What is exhibition design?: 18-19 
161 Mensch, Peter van. Tentoonstellen. Een aanzet tot een theorie van het tentoonstellen. z.pl. z.j: 13 
162 Ibidem: 13  
163Mensch. Tentoonstellen. Een aanzet tot een theorie van het tentoonstellen : 5-6 
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boodschap ondersteunen
164

. In Level 1: Achtergronden, kwam al naar voren dat games een nieuw licht kunnen 

laten schijnen op de museumcollectie (en de informatie die deze bevat). Ook in verscheidene interviews kwam 

naar voren dat games worden beschouwd als een nieuw medium tussen de objecten en de bezoeker
165

.  

Het derde aspect is techniek, de technische keuzes die gemaakt zijn om een bepaald overdrachtsmiddel de 

communicatieve boodschap over te laten brengen
166

. Het materiaalgebruik is vooral nauw gebonden aan het 

budget, de grootte en de context van een tentoonstelling. De duurste vorm van tentoonstelling is vaak te zien 

in showrooms, waar grote budgetten gecombineerd worden met kleine ruimtes. Aan de andere kant zijn 

ontwerpers van tijdelijke kunsttentoonstellingen er vaak in gespecialiseerd om goedkopere materialen als vinyl, 

triplex en laminaat er chic en modern uit te laten zien. Het klinkt als een eenvoudige en goedkope oplossing om 

van deze vaardigheden gebruik te maken en altijd goedkope materialen in te kopen. Bij drukbezochte musea 

en vaak ook bij interactieve installaties komt er echter ook duurzaamheid om te hoek kijken
167

. Niet elke 

laminaatvloer is bestand tegen honderden of duizenden paren voeten en niet elk materiaal houdt het als de 

duizenden eigenaren van deze voeten ermee spelen, eraan trekken, erop zitten of wat voor omgang de 

activiteit dan ook vereist. Een goede afweging tussen gebruik en budget moet daarom altijd gemaakt worden. 

Als laatste zijn er ook nog materialen die specialisten vereisen, zoals glazen wanden. Met het oog op het 

budget moet hier rekening mee gehouden worden, maar besteedt geen extra geld aan kwaliteitsmateriaal om 

deze vervolgens zelf onsuccesvol toe te passen
168

. Al in de conclusie van Level 1: Achtergronden, is vastgesteld 

dat er altijd goed nagedacht zal moeten worden over waarom een game gebruikt gaat worden als middel ter 

informatieoverdracht. Het medium moet passen en geschikt zijn om de boodschap van het museum aan de 

bezoeker over te brengen. 

Dat het juiste materiaal en games gecombineerd het doel van het museum kunnen versterken, is onder ander 

zichtbaar bij The Body Fantastic in Telus World of Science, Canada
169

. Het kermis / freakshowachtige uiterlijk 

van de tentoonstelling wordt daar gecombineerd met games waardoor de lichamelijke processen ontdekt 

kunnen worden. Uitzonderlijk was dat vooral tieners zich tot de tentoonstelling aangetrokken voelden, terwijl 

deze groep meestal thema’s over het lichaam vermijdt
170

. Goed materiaalgebruik kan de bezoeker 

onderdompelen in een geconstrueerd landschap, waardoor de beleving vergroot wordt. Afbeelding 26 laat de 

suggestie van een abstracte afspiegeling van het Noorweegse landschap en klimaat zien. Het kleur- en 

materiaalgebruik suggereren vooral ijs en steen, waardoor de bezoeker zich in een abstracte versie van het 

Noorweegse landschap waande. 

  

                                                           
164 Ibidem: 13 
165 Voor de vergelijkingstabellen van de interviews zie bijlage 12 en 13 met name tabeldelen: voordelen en potentie 
166 Mensch. Tentoonstellen. Een aanzet tot een theorie van het tentoonstellen: 13 
167 Lorenc, Skolnick en Berger. What is exhibition design?: 116 
168 Lorenc, Skolnick en Berger. What is exhibition design?: 116 
169 TELUS World of Science. ‘health gallery, een versterkende combinatie van materiaal en doel’ 2011. Web. 06-04-2012  

< http://www.edmontonscience.com/exhibits-events/health-gallery> 
170 Lorenc, Skolnick en Berger. What is exhibition design: 58-59 
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Conclusie Level 4: Bouwstenen tentoonstellingen  
Wat zijn volgens de theorie de belangrijkste bouwstenen van een tentoonstelling? 

 

Door te kijken naar de secundaire museummaterialen is gebleken dat, hoewel de theorie ze niet direct bij naam 

noemt, (deze vermeldt: interactieve computerprogramma’s of media en techniek) er in de bouwstenen van een 

tentoonstelling, ruimte is voor games. Spellen kunnen dan ook een grote wisselwerking hebben met de 

elementen uit de exhibition, bijvoorbeeld doordat activiteiten eisen kunnen stellen aan licht, materiaal en 

akoestiek. 

 

Opvallend zijn wederom de overeenkomsten tussen tentoonstellingen en games. Zo beschouwen beide tekst 

en grafische elementen als verteller en doordat games in staat zijn symbolisch te communiceren, worden er 

barrières doorbroken die mensen van verschillende nationaliteit normaal belemmeren om samen te spelen. Er 

kan dus gesteld worden dat zowel bij tentoonstellingen als games, tekst, kleur en grafische vormgeving, 

waaronder symboliek een belangrijke rol spelen. Daarnaast is het wellicht een geruststelling dat games, net als 

andere technologieën, een herkenbare achtergrond hebben. Want hoewel het tempo waarin technologie zich 

ontwikkeld hoog is, bestaan de ideeën erachter al vaak jaren . Mediale vertoningen bestonden eerst uit dia’s, 

filmpjes, grote televisies. Nu kennen we LED en LCD schermen, projectoren en IMAX, met de 3D-tv in opkomst. 

Spellen bestaan zelfs al eeuwen, alleen komen ze in zeer veel en veranderende varianten voor. Dit betekent dat 

het medium verandert, maar de ontwerptechniek vaak hetzelfde blijft. Het materiaalgebruik voor de uitvoering 

van de ontwerpen, is vooral nauw gebonden aan het budget, de grootte en de context van een tentoonstelling. 

 

Games kunnen helpen invulling te geven aan twee van de drie aspecten van de materiële verschijningsvorm 

van een tentoonstelling: de structuur, stijl en techniek. Zo kunnen games als stijl helpen door een nieuw licht 

kunnen laten schijnen op de museumcollectie (en de informatie die deze bevat). Dit wordt beaamd door de 

respondenten die aangaven games te zien als een nieuw medium tussen de objecten en de bezoeker. De 

techniek achter een tentoonstelling stelt dat er goed overwogen keuzes gemaakt moeten worden om een 

bepaald overdrachtsmiddel de communicatieve boodschap over te laten brengen. Dit sluit aan bij de conclusie 

uit Level 1: Achtergronden, dat er altijd goed nagedacht zal moeten worden over waarom een game gebruikt 

gaat worden als middel ter informatieoverdracht. Het medium moet passen bij en geschikt zijn om de 

boodschap van het museum aan de bezoeker over te brengen.  
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Level 5: Games, musea en leren 

Het lijkt wel alsof de werelden van tentoonstellingen en games kunnen gaan botsen, zoveel parallellen zijn er. 

Echter, je hebt kennis genoeg om te weten dat deze botsing niet erg hoeft te zijn. Mysteries en raadsels heb je 

opgelost, je honger naar kennis is nagenoeg gestild.  

Dan daalt er een schaduw over het licht van jouw kennis. Een eindbaas nadert!  

Zet alle informatie om tot een arsenaal om deze eindbaas te kunnen tackelen. Vergroot je kansen om deze 

confrontatie te winnen door alle gegevens uit dit level te verzamelen. Zoek uit of spelletjes ons iets kunnen 

leren, of dat ze slechts inzetbaar zijn voor recreatieve doeleinden en gebruik deze informatie tegen de eindbaas!  
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Hoofdstuk 12: (Museale) Leertheorieën en games 

 
Het werk van de museumeducator is met de tijd uitgebreid en richt zich ook op doelgroeponderzoek en het 

managen en aanleveren van educatieve programma’s. Daarnaast is de educatief medewerker nu vaak nauw 

betrokken bij het ontwerpen van de tentoonstellingen zelf, om alles een geheel te laten worden
171

. Uit de 

interviews kwam naar voren dat veel museummedewerkers games nog beschouwen als iets voor alleen 

recreatieve doeleinden en niet als educatief middel
172

. Naast een middel voor een rijke en plezierige ervaring, 

zijn games echter ook prima in staat om als (onbewust) leermiddel te dienen.  Al jaren worden games gebruikt 

voor onder andere politieke, ethische en ideologische doeleinden
173

, of om zware onderwerpen aan te snijden, 

zoals in hoofdstuk 3 gesteld werd. Maar hoe gaat dan in zijn werk, games en leren? Wat en op welke niveau  

kun je leren van games? 

 

12.1 Games en leren  

Uit de lezing van Jeroen van Mastrigt blijkt dat er nog vaak over nagedacht wordt over hoe alle leuke, 

interessante en educatieve inhoud die musea te bieden hebben, in een game gestopt kan worden. Musea 

beginnen het bedenken van onder andere serious games dus op het niveau van de narratieve of decoratieve 

laag. Hierbij vergeten ze dat games om het spel zelf draaien en dat er regels gecreëerd moeten worden, omdat 

die het spel mogelijk maken. Men begint nu vaak aan de verkeerde kant van het ontwerpen, met als grootste 

probleem dat “serious games soms dodelijk saai zijn”. Games kunnen namelijk andere dingen vastleggen en 

overbrengen dan overige media. Spellen zijn vooral geschikt voor het overbrengen van acties en gedrag. Zo is 

een spelletje schaak nu nog steeds hetzelfde als duizend jaar geleden. Het is mogelijk om op twee niveaus 

allerlei dingen leren van games. Het eerste niveau is het regelniveau
174

. Al eerder zijn de systemen en regels 

van games en de spelervaring daar rechtstreeks uit voortkomt, besproken. “Je kunt dus zeggen dat je van 

games leert hoe een systeem werkt. Het is daarom van belang om als leerstof iets te vinden dat in het systeem 

van doelen en obstakels past. Op deze manier kan de lerende het systeem ontrafelen door te doen
175

.”  

Er kan zelfs gesteld worden dat gamedesign zozeer door het museum verbonden moet worden met leren, maar 

dat leren een integraal onderdeel is van games. Spellen worden ontworpen met bepaalde doelen, maar de 

speler zelf moet vaak een manier zien te vinden om deze doelen te bereiken. Dit is echter wel binnen de 

regelruimte van het spel. Zo kun je in het videospel Thief op vele manieren met je vijanden omgaan, maar 

robuuste ongewapende gevechten vallen daar niet onder. Het ontwerp van de verschillende levels zorgt ervoor 

dat de speler genoeg oefening krijgt en het geleerde kan toepassen in latere, vergelijkbare  situaties. De 

prestaties van de speler, worden op bijna elk moment van het spel gegeven door middel van het 

feedbacksysteem, wat meaningful play teweegbrengt. Feedback wordt vaak ook gegeven na het verslaan van 

een grote eindbaas, waarbij de speler verschillende opgedane vaardigheden moet combineren om het doel te 

bereiken. Binnen een gamestructuur komen dus verscheidene leercondities aan bod, enkel en alleen door het 

basisontwerp van het spel
176

.  

Het feit dat kennis alleen goed door games overgebracht kan worden, als die kennis in het regelsysteem 

geïntegreerd zit, vraagt om aanpassingen in denkwijze vanuit de museale kant, zoals blijkt uit de lezing van 

Jeroen van Mastrigt
177

.  

                                                           
171 Hooper-Greenhill, Eilean. The educational role of the museum. 2e editie. z.pl. Routlegde, 2007: 3 
172 Voor inzage in de vergelijkingstabellen zie bijlage 12 en 13 met name tabeldelen: nadelen en knelpunten 
173 Montola, Stenros en Waern. Persuasive games: 67-143 
174 Mastrigt, Jeroen van. ‘De kansen en mogelijkheden van serious games voor de erfgoedsector’ FARO Games & Erfgoed, z.pl. 12-12-2008.  

Conferentie. 26-03-2012 <http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3 > 
175 Hoogendoorn,Evert. Persoonlijk interview. 20-03-2012. Voor een uitwerking van het interview, zie bijlage 5 
176 Gee, James Paul. Learning and Games. Red. Katie Salen enz. Cambridge: The MIT Press, 2008: 23-26. Web  

20-03-2012<http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262693646.021> 
177 Mastrigt, Jeroen van. ‘De kansen en mogelijkheden van serious games voor de erfgoedsector’ FARO Games & Erfgoed, z.pl. 12-12-2008.  

Conferentie. 26-03-2012 <http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3 > 

http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3
http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262693646.021
http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3
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Een goed ontworpen spel moedigt de spelers aan om hun ervaringen te interpreteren op een dusdanige manier 

dat ze verklaringen zoeken voor hun fouten. Dit soort aanmoediging geschiet door speleigen systemen als de 

toenemende moeilijkheidsgraad van verschillende levels, of wanneer de speler bij een eindbaas, moet 

reflecteren op alle tot dan toe opgedane vaardigheden en deze moet combineren. Zoals in paragraaf 8.1 

Kenmerken van spelregels, al werd gesteld, moet er een goede balans zijn tussen de doelen, obstakels, 

uitdagingen en de eigen vaardigheden van de bezoeker, om voor een plezierige ervaring zorgen. Hierdoor kan 

leren in musea vergemakkelijken.  

 

Een groot deel van die interpretatie en reflectie komt echter tot stand door de sociale omgevingen, of social 

communicites, waarin de spellen plaatsvinden. Naast het leren op regelniveau, kan een speler namelijk ook van 

games leren op sociaal niveau. Door FAQs (Frequently Asked Questions), strategy guides (gidsen met hoe je het 

beste een spel kunt spelen), cheats (codes om vals te spelen en het spel makkelijker te maken) en persoonlijk 

contact helpen spelers elkaar het spel te interpreteren en erop te reflecteren. Spelers komen vaak bij elkaar in 

eigen online en offline gemeenschappen. Dit gaat vaak gepaard met een eigen sociale identiteit en eigen 

manieren van praten en omgang, manieren om ervaringen uit te wisselen en te interpreteren, eigen waardes, 

kennis, vaardigheden, oplossingen, doelen en vaardigheden
178

. Al eerder werd in paragraaf 9.5 Sociale 

interactie, de suggestie gedaan dat door de grote mate van betrokkenheid uit deze game communities,  

wellicht ‘Museumvrienden’ kunnen ontstaan. 

Naast leren door het regelsysteem en via de sociale groepen rondom spellen, kunnen museumbezoekers ook 

leren door de werking vaneen ander effect van games: plezier. 

 

12.2 Plezier en flow 
Plezier is waarschijnlijk de meest intrinsieke ervaring van games. Van de inwendige sensatie van een online 

death match tot de bevredigende overwinning bij Ganzenbord, spellen leveren ons een overvloedige variëteit 

aan soorten plezier
179

. Wellicht is de gedachte die nu heerst: “spellen die alleen maar ‘leuk’ zijn…past dat wel in 

de educatieve omgeving van een museum?” Vergis je niet! 

De flowtheorie van Mihaly Csikszentmihalyi , die ook voor tentoonstellingen gebruikt wordt, stelt dat mensen 

leren door het hebben van plezier
180

.  

Plezier omvat elke fysieke, emotionele, psychologische en ideologische sensatie. Het plezier van spellen zijn de 

fundamentele gevoelens die ontleend worden aan onder andere de intensieve concentratie bij een spelletje 

Memory of Schaak, de blijdschap van een touch down bij Rugby, de geladen sociaalseksuele manoeuvres van 

Twister en de hypnotische patronen van Tetris. Een game is een plek waar emoties en verlangens van de 

speler, manipulatie en dwang, plagerij en verleiding, frustratie en beloning ondergaan. Dit klinkt misschien 

vreemd, maar stel je nu eens een kind voor bij een hardloopwedstrijdje. Het kind staat ademloos bij de 

startlijn, klaar om over het veld te rennen, om ervandoor te gaan. Toch wacht ze op het startsignaal van de 

race. Waarom houdt ze haar verlangen om te renen zo gespannen in?  

Simpel gesteld doet ze dat om ongeveer dezelfde reden als dat jij wacht met het eten van het superlekkere 

toetje tot je witlof op is, of niet stiekem spiekt naar het eind van je spannende detective. Het idee is dat 

speelplezier een effect is van het jezelf onderwerpen aan de spelregels, waardoor het plezier wordt uitgesteld 

en bedwongen, wat uiteindelijk leidt tot een verhoogd pleziergehalte
181

.  

Psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi legt dit principe uit aan de hand van zijn flowtheorie. De flow-status is een 

bepaalde gevoelstoestand waarin de deelnemer een hoge mate van concentratie en vermaak bereikt. Het is 

een gevoel van controle hebben over onze acties, het idee dat we ons eigen lot beheersen. Flow is een 

                                                           
178 Gee, James Paul. Learning and games: 23-24. Web. 01-04-2012  

<http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262693646.021>  
179 Salen en Zimmerman. Rules of play: 330 
180 Csikszentmihalyi, Mihaly. Flow .Psychologie van de optimale ervaring. Vert. Henk Moerdijk. 6e druk. Amsterdam: Boom, 2005:  
181 Ibidem: 330-333 
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emotionele en psychologische staat van geconcentreerde en betrokken blijheid, wanneer een persoon een 

gevoel van prestatie en volbrenging en een verhoogd gevoel van zijn eigen zelf heeft
182

. 

Op veel manieren is dit verhoogde plezier en deze grote betrokkenheid precies datgene, wat zowel game 

designers
183

, als exhibition designers
184

  willen bereiken bij hun spelers en bezoekers. Dus op welke manier 

kunnen zowel games als musea begrepen worden door de flow-theorie?  

 

12.3 Flow voor games en musea 
Wanneer ga je zo genieten van een (leer)activiteit of proces dat het lijkt alsof je in een soort stroomversnelling 

zit? Csikszentmihalyi omschrijft deze status als flow
185

 en onderscheid acht componenten van de flow-status, 

waarvan vier woorden zijn voor het bereiken van flow en vier de effecten van flow beschrijven. Daarbij moet 

opgemerkt worden, dat deze theorie slechts een van de vele mogelijkheden is om plezier in games en 

tentoonstellingen te begrijpen. Flow wordt door iedereen en bij verschillende activiteiten anders ervaren. De 

theorie is een manier om betekenisvolle betrokkenheid te onderzoeken, waarbij onthouden moet worden dat 

het geen universele toestand representateert, noch uniek is voor games en tentoonstellingen.  

 

Als eerste benadrukt Csikszentmihalyi het feit dat de flowactiviteit geen passieve ervaring is. Het heeft directe 

en actieve betrokkenheid van de deelnemer nodig. Csikszentmihalyi stelt dat de optimale ervaring voortkomt 

uit een serie van activiteiten die doelgericht en regelgebonden zijn
186

. Al eerder is vastgesteld dat regels met 

doelen intrinsiek is aan games. Daarnaast kan een spel niet gespeeld worden zonder de activiteit en 

handelingen van de speler
187

. Hetzelfde geldt voor tentoonstellingen, die ook hun eigen doelen en regels 

hebben. Als activiteit vereist het op zijn minst rondwandelen en kijken, maar vaak gebeurt er veel meer in een 

museum, zoals cognitieve en sociale activiteiten. Dit is vooral het geval bij educatieve programma’s of een 

interactieve rondleiding. Echter de hele tentoonstelling zelf kan ook een actieve ontdekkingstocht worden.  

Als tweede en derde voorwaarde noemt Csikszentmihalyi dat de activiteit heldere doelen en onmiddellijke, 

eenduidige feedback moet hebben
188

. De doelgerichte natuur van games en de waarneembare reeks van actie 

en resultaat die nodig is om betekenisvolle keuzes te maken, lijkt hier naadloos bij aan te sluiten. In dit geval 

lijkt meaningful play een hechte band te hebben met flow
189

.  Veel van de museumactiviteiten zijn ook 

doelgericht. Zelfs wanneer het doel slechts intrinsiek is voor de bezoeker, kan het een bepaalde flow 

veroorzaken. Denk maar aan een onderzoeker die een object voor het eerst in het echt ziet en er helemaal in 

opgaat. Feedback kan een bezoeker krijgen door de objecten zelf, door teksten of door bijvoorbeeld gidsen, 

maar ook zeker van andere bezoekers in de tentoonstelling.  

De vierde voorwaarde is de paradox van controle in een onzekere situatie. Alleen wanneer er een onzeker 

resultaat op het spel staat en iemand in staat is om invloed uit te voeren op dat resultaat, kan de persoon zeker 

weten dat hij of zij controle heeft
190

. Spelers worstelen tegen het spelsysteem met zijn kunstmatige conflict. Zij 

proberen om controle uit te oefenen door de acties die zij ondernemen. Toch blijft de uitkomst van het spel 

onzeker. Bezoekers in een tentoonstelling willen bijvoorbeeld hun kennis verruimen, maar kunnen zelf kiezen 

welke tekst zij lezen, welke activiteiten zij doen, of welke objecten zij bekijken. Wat ze precies na de 

                                                           
182 Csikszentmihalyi. Flow: 17-18  
183 Salen en Zimmerman. Rules of play: 336-337 
184 Black. The engaging museum: 266 -284 
185 Smit, Ruben. ‘Op weg naar sublimatie. Welke leerstrategieën passen bezoekers toe?’ Reinwardt Academie. Amsterdam: 3 1 feb. 2011.   

College 
186 Csikszentmihalyi. Flow:  82-86 
187 Salen en Zimmerman. Rules of Play: 336-339 
188 Smit. ‘Op weg naar sublimatie in tentoonstellingen’ 1 feb. 2011. College 
189 Salen en Zimmerman. Rules of play: 336-339 
190 Csikszentmihalyi. Flow: 88-92 
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tentoonstelling geleerd hebben, is aan het begin van het bezoek nog onzeker, maar dat er invloed uitgeoefend 

kan worden op het geleerde is zeker
191

.  

 

De allergrootste voorwaarde is echter dat de uitdaging in balans moet zijn met de persoonlijke vaardigheden 

en capaciteiten van de deelnemer. Als de uitdaging ver uitstijgt boven de vaardigheid, resulteert dat in 

overspannenheid. Zowel speler als bezoeker raakt hierdoor gefrustreerd, met als ergste gevolg een 

gamecontroller door het beeldscherm of een bezoeker die zichzelf te dom voelt voor musea en de 

tentoonstelling uitrent
192

.  

Omgekeerd zal bij te hoge vaardigheden en een gebrek aan uitdaging stress ontstaan door pure verveling. “Dit 

spel is voor kleuters!” en “tentoonstellingen… *gaap*” zullen dan ongetwijfeld de gehoorde klachten zijn.  

In games kan de uitdaging zowel fysiek als mentaal zijn, hoewel een combinatie van beide de voorkeur heeft 

voor een complete uitdaginggebaseerde onderdompeling, oftewel flow. Het boek pervasive games stelt zelfs 

op basis van verscheidene andere onderzoeken en boeken, dat het concept van flow en de balans tussen 

uitdaging en vaardigheden, een dominante rol heeft in game design
193

.Wat voor effecten kan flow hebben op 

zowel bezoeker als speler?  

 

Flow zorgt ervoor dat de persoon zo geabsorbeerd wordt door de activiteit, dat deze spontaan en bijna 

automatisch wordt. Door flow ziet de deelnemer zichzelf niet meer apart van de acties die hij uitvoert. In plaats 

daarvan versmelten actie en bewustzijn met elkaar
194

. Dit kan de betrokkenheid bij zowel spel als 

tentoonstelling danig vergroten. Het is echter de vraag of musea dusdanige absorberende games willen, en 

kunnen creëren. Daarnaast zorgt flow voor optimale concentratie op de activiteit van de participant. Net als 

games en tentoonstellingen creëert flow eigen belevenisruimtes
195

. Csikszentmihalyi stelt zelf in een onderzoek 

samen met Bennett, dat spelen werkt, omdat de magic circle van een game, een eigen ruimte schept waarin 

het meedoen aan de actie vrijwillig is
196

. Doorgaand op dit principe, lijkt het alsof flow zelf een eigen soort 

magic circle creëert met een ultieme vorm van focus die niet bestaat in de dagelijkse gang van zaken. Het 

derde effect van flow, de transformatie van tijd, lijkt deze theorie te ondersteunen.  

We kunnen allemaal wel een voorbeeld noemen van een activiteit waarbij we de tijd uit het oog verloren zijn. 

Kletsen met vrienden, winkelen, een spannend spel, een boeiend boek of een interessante tentoonstelling, 

kunnen ervoor zorgen dat het tijdsgevoel van de deelnemers rekt of krimpt
197

. Net als de magic circle van een 

game, schept flow dus ook een eigen tijdsgevoel. Een tentoonstelling of game die flow creëert, zorgt dus voor 

bezoekers of spelers die niet continu op hun horloge kijken en die waarschijnlijk langer aan de activiteit zullen 

deelnemen, doordat ze zo geboeid zijn, dat ze de tijd vergeten. En soms raakt de participant niet alleen het 

gevoel van tijd kwijt, maar ook het eigen bewustzijn. In de flow-status wordt het bewustzijn van de deelnemer 

ondergeschikt aan het grotere geheel van de belevenis. Dit vierde effect van flow zorgt voor een diepgaande 

connectie van grote kwaliteit tussen de participant en flowactiviteit 
198

. Met andere woorden kan gezegd 

worden dat de bezoeker deel van de tentoonstelling wordt en de speler een deel van het gamesysteem. Een 

memorabele tentoonstelling of een spel waar je over blijft praten zijn het gevolg.  

 Csikszentmihalyi’s flowtheorie is dus een handige manier om het plezier van zowel tentoonstellingen als games 

te bekijken en te begrijpen. Hoewel de theorie de nodige nuttige handvatten biedt om een rijke ervaring voor 

de deelnemers te scheppen, is het zeker niet de enige theorie die aangehouden moet worden bij het creëren 

van een betekenisvolle game of tentoonstelling. Tenslotte is de flowtheorie een algemeen geldend principe 

voor plezierige activiteiten en geen handleiding voor het ontwerpen van een spel of tentoonstelling.  

                                                           
191 Ibidem.  
192 Csikszentmihalyi. Flow: 106-110 
193 Montola, Stenros en Waern. Pervasive games: 155 
194 Csikszentmihalyi. Flow: 81-82 
195 Salen en Zimmerman. Rules of play: 336-339 
196 Flanagan. Critical play: 63 
197 Csikszentmihalyi Flow: 96-97 
198 Ibidem: 92-96 
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12.4 Samen leren - Collectieve Intelligentie 

Collectieregistratie is een bezigheid waar veel musea bekend mee zijn. Tijdrovend, maar noodzakelijk. Maar 

waarom zouden wij, als erfgoedprofessionals, zoiets alleen moeten doen? Hebben wij alle kennis in huis, veilig 

onder het dak van het museum? Waarschijnlijk niet. Een conservator, of collectiehoofd weet ongetwijfeld een 

heleboel van al zijn objecten, maar wellicht dat een of een groep gepassioneerde verzamelaars of 

geïnteresseerden ook een boel te vertellen hebben. En misschien moeten we die mensen ook laten vertellen, 

niet alleen om zelf meer te leren over het object, maar ook over de interesses van de mensen die in ons 

geïnteresseerd zijn. Met andere woorden: Wat kan collectieve intelligentie voor musea betekenen? 

 

Hiervoor werden verschillende manieren waarop games ons iets kunnen leren beschreven aan de hand van het 

model van George Hein. De meeste van deze leertheorieën hebben betrekking op het individuele leren. Games 

echter zijn tot meer in staat. Het verslaan van een grote eindbaas in World of Warcraft wordt meestal gedaan 

door de krachten van meerdere spelers te verenigen onder een teamleider. Dit soort strategieën kunnen 

gedeeld worden door bijvoorbeeld de online communicatie via Xbox live. Zo kennen sommige spellen zestien 

mensen, verspreid over de planeet, die samenwerken en samen denken om de spelobstakels te overkomen en 

het doel te bereiken. Dit is een klein voorbeeld van wat games kunnen bereiken op het gebied van collectieve 

intelligentie, of CI. 

Collectieve intelligentie gebruikt digitale netwerken om zeer veel mensen te verbinden in een volhardend 

sociaal proces van dataverzameling, analysering en toepassing. Het doel van CI is het produceren van 

gemeenschappelijk gegenereerde kennis, die zowel kwantitatief als kwalitatief anders is in totstandkoming en 

gebruik. Een voorbeeld van een wereldwijde samenwerking in spelverband om een probleem op te lossen is “I 

love bees” van 42 Entertainment. Vier maanden lang werkten zeshonderdduizend mensen samen om het 

raadsel op de website www.Ilovebees op te lossen. Sommige aanwijzingen werden collectief gegeven, andere 

privé, zodat de spelers de verantwoordelijkheid kregen om elke aanwijzing die ze hadden, te delen. Het spelen 

van de game betekende dat de spelers hun vaardigheden moesten aanscherpen als geletterde gebruikers van 

de complexe, deelnemende informatieruimte
199

. Er zou gesteld kunnen worden dat de vaardigheden van de 

New Literacy door dit spel verbeterd werden.  

Google bespaarde een boel tijd en geld door het spel Google Image Labeler, ook bekend onder Google Image 

Tag te ontwikkelen. In dit productieve spel beschreven twee mensen tegelijk een foto van Google. Men wist 

niet van elkaar wat ze schreven, maar soortgelijke beschrijvingen leverde de spelers punten op. Google 

concludeerde dat de foto’s waar hoge puntenscores aan verbonden zaten, een collectieve gelijkenis hadden. 

De mensen vonden het leuk om te spelen en Google kreeg gratis kwalitatieve beschrijvingen. Kwalitatief, 

omdat vele mensen, verspreid over de wereld, de foto exact hetzelfde omschreven
200

. Het Naturalis heeft een 

activiteit die hierop lijkt. Bij “ontcijfer de etiketten” kunnen de bezoeker meehelpen bij het ontrafelen van lastig 

leesbare, ouderwetse handschriften op meer dan achthonderduizend etiketten van objecten die nog 

geregistreerd moeten worden. Het spel wordt in het museum op i-Pads gespeeld en is onderdeel van Live 

Science.   

 

 

  

                                                           
199 McGonigal, Jane. Why I love bees: A Case study in Collective Intelligence Gaming. z.pl: Massachusetts institute of technology,  

2008:199-223  
200 Mastrigt, Jeroen van. ‘De kansen en mogelijkheden van serious games voor de erfgoedsector’ FARO Games & Erfgoed, z.pl. 12-12-2008. 

Conferentie. 26-03-2012 <http://www.faronet.be/streaming/podcast/20081205_games_jeroenvanmastright.MP3 > 
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Hoofdstuk 13: George Hein en de games 
 

Wanneer de epistemologische leertheorie gecombineerd met de leerpsychologische ontstaat het model van 

George Hein, zoals hieronder, met vier verschillende museumtypes
201

. Uiteraard hanteert (bijna) geen enkel 

museum puur en alleen een type leerstijl en zijn er bijna altijd overlappingen te bespeuren. Door de stijlen 

apart te bespreken, wordt het echter duidelijker dat games op verschillende wijzen iets kunnen leren aan de 

spelers. De enige leerstijl uit het model van George Hein die niet besproken wordt, is die van traditionele 

lectuur en tekst, aangezien games hier op geen enkele mogelijkheid in lijken te passen. Er is kort gedacht aan 

die (ouderwetse) spelletjes waarbij je woorden in moest typen om iets gedaan te krijgen, maar zelfs daar zit 

een spelelement in, wat lijkt te ontbreken in de traditionele leermethode.  

 

  

                                                           
201 Smit, Ruben. ‘Constructivisme en epistemologie’ Reinwardt Academie. VT1 versie voor Blok 2 2011 College 
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13.1 Epistemologie en games 

James Paul Gee stelt dat goede (video)games, goede leerervaringen werven, waardoor het ontwerpen van 

games lijkt op het ontwerpen van leerervaringen voor spelers. Vroegere leertheorieën stelden dat de 

menselijke geest dacht en leerde door het manipuleren van abstracte symbolen via logische regels. De mens 

was een soort calculatortje. Recenter werk stelt echter dat mensen leren door de ervaringen die ze opdoen. Ze 

gebruiken hun geheugen om simulaties te spelen die hen kunnen helpen bij het oplossen van problemen
202

. Dit 

lijkt verband te houden met de eigenschappen van de Digital Native en de (bijbehorende) vaardigheden op het 

gebied van de New Literacy, zoals besproken in Level 1: Achtergronden.  

Er zijn wel bepaalde voorwaarden voor ervaringen om ze echt te kunnen gebruiken voor leren.  

Mensen herinneren hun ervaringen het beste aan doelen, en of deze doelen wel of niet gehaald konden 

worden. De eerste voorwaarde voor een leerervaring is dus dat ze gestructureerd moeten zijn door bepaalde 

doelen. Als tweede is het van belang dat de ervaring geïnterpreteerd wordt, wat betekend dat wij, tijdens en 

na onze acties, moeten nadenken over hoe onze beredenering in verhouding tot het doel staat. Men leert dan 

ook het beste van ervaringen door directe feedback gedurende de ervaring, zeker wanneer er nieuwe 

mogelijkheden zijn om deze feedback en het geleerde toe te passen. Door sociale interactie, discussie en het 

delen van informatie kunnen mensen van elkaar leren. Deze vijf voorwaarden voor leerervaringen maken het 

mogelijk dat mensen dingen kunnen testen, verschillende rollen kunnen aannemen in hun eigen simulaties en 

kunnen voorspellen hoe verschillende doelen behaald kunnen worden zodat ze zich kunnen voorbereiden op 

toekomstige handelingen. Eigenlijk doen we zo exact hetzelfde als de spelers van een game
203

. David 

Williamson Shaffer vult dit gegeven aan met zijn epistemologische games. Deze spellen recreëren zaken die 

mensen in de echte wereld doen, zodat men kan leren om over problemen te denken in innovatieve en 

creatieve manieren. In andere woorden gezegd, zijn het rollenspellen waar de speler de rol van een 

professional in training aanneemt in elk denkbaar werkveld dat oefening in zelfstandigheid en 

beoordelingsvermogen behoeft.  De herhalende cyclus van actie en reflectie staat de speler toe na te denken 

over wat ze doen, zoals professionals problemen oplossen. Een voorbeeld van een epistemologisch spel is: 

“The Debating Game”. Het doel was dat spelers meer gingen denken zoals professionele historici doen. Het 

debat ging over historische acties en of deze goed, slecht, egoïstisch, publiekelijk, opbouwend of destructief 

waren
204

.  

 

De spelers moesten de jury overtuigen dat de interpretatie van hun partij de juiste was, door net als 

professionele historici de waarde van bronnen te bepalen. Het spel werd veel gespeeld op middelbare scholen 

en het contrast was groot met de normale leermethode. In plaats van te werken met een tekst met een 

standpunt, daar feiten over te leren en deze te herhalen op een proefwerk, maakten de scholieren nu hun 

eigen interpretaties en waardeoordelen
205

.  
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13.2 Behaviorisme in games en musea 

Een manier om naar leergedrag in zowel tentoonstellingen als games te kijken is het behaviorisme, of de 

gedragstheorie. Beknopt beschouwt ziet deze theorie leren uitsluitend als waarneembaar gedrag. Zaken als 

bewustzijn zijn niet waarneembaar en worden daarom niet gebruikt voor het bestuderen van leren
206

. Het 

basisconcept van dit model is dat leren wordt aangetoond door ander gedrag. Overdracht is de processturing 

van dat gedrag in van te voren gestelde doelen. De inhoud wordt gepresenteerd in een serie stappen die leidt 

tot deze leerdoelen
207

. Er zijn ook leerpsychologen die het behaviorisme in een bredere, genuanceerdere 

vormen zien dan deze. De kanttekening die gegeven wordt bij behavioristisch leren in tentoonstellingen is dat 

het werkt, maar vooral geschikt is voor het trainen van specifieke vaardigheden. Daarnaast kan een gebrek aan 

interesse ertoe leiden dat de interface interessanter wordt gevonden dan de inhoud van de tentoonstelling. 

Positieve kanten zijn dat het behaviorisme verbeterende feedback op kan leveren, kan motiveren en vooral 

leuk kan zijn
208

 

Het meest bekende voorbeeld van behaviorisme is de hond van Pavlov. In zijn experiment liet hij elke keer als 

de hond te eten kreeg, een bel rinkelen. Uiteindelijk associeerde de hond het gerinkel met voedsel en begon hij 

te kwijlen bij het geluid. De hond was geconditioneerd om een natuurlijke reactie op eten (het kwijlen) te 

tonen, zelfs wanneer er geen voedsel aanwezig was. Om gedrag te conditioneren gebruikt men externe 

motivaties, of versterkingen. Positieve versterkingen komen in de vorm van beloningen, zoals het voedsel van 

de hond, negatieve motivatie gebeurt door het weghalen van iets onplezierigs zoals een hoog geluid. Als laatste 

wordt gedrag geconditioneerd door middel van straffen, zoals een elektrische schok. Dit soort externe 

motivaties functioneren vaak omat hun effecten van pijn en plezier verbonden zijn aan aangeboren biologische 

reacties, zoals kwijlen door lekker voedsel. De straffen en versterkingen kunnen echter ook op sociaal en 

cultureel niveau een sterk effect hebben. Misschien ben je wel bekend met het positieve gevoel dat een lach en 

knikje van de schoolmeester kan geven
209

.  

Wat kan dit beïnvloeden van gedrag door middel van het behaviorisme  betekenen voor games en 

tentoonstellingen?  

 

Sociale en culturele versterkingen als resultaat van een spelkeuze zijn in games vrij normaal. Voorbeelden van 

positieve versterkingen zijn het toekennen van bonuspunten of een extra spelleven. Een negatieve versterking 

kan bijvoorbeeld het verwijderen van een bedreigende status van een spelkarakter zijn. Zo leert een speler dat 

het gebruik van de magische spreuk “genezing” het schadelijke effect “vergif” ongedaan maakt
210

. Een straf in 

een spel is bijvoorbeeld het verlies van levenspunten door het niet blokkeren van een aanval, of het aantal 

passen dat je terug moet lopen doordat je op de verkeerde gans bij Ganzenborden terecht bent gekomen.  

Games zijn systemen van betekenis. Het is binnen hun kunstmatige grenzen dat beloningen en straffen 

geïnterpreteerd worden als positief of negatief en het gedrag van spelers vormen
211

.  

Het gaat hierbij om operant conditioneren, ofwel het regelen van gedrag dat spontaan voortkomt uit het 

organisme, zonder dat het duidelijk is dat hieraan een prikkel vanuit de omgeving vooraf gaat
212

. Deze vorm 

van conditioneren herinnert gamedesigners eraan om aandacht te besteden aan de manier waarop het spel 

bepaald spelersgedrag aanmoedigt of afzwakt. Door beloningen en straffen te creëren vormen gamedesigners 

de toekomstige acties van de spelers. Nog belangrijker is waarschijnlijk het feit dat operant conditioneren ook 

de gehele ervaring en gevoel van plezier bepaalt. Direct daaraan verbonden zit namelijk de tijd die een speler 

aan het spel besteedt. De speler moet het liefst zo lang mogelijk verdiept zijn in het spel. Beloningen, het 

volbrengen van taken en een gevoel van voldoening gedurende het spel zijn daarom belangrijk. Hoewel 

                                                           
206 Bolhuis, Sanneke. Leren en veranderen. 3e druk, Bussum: Coutinho, 2009: 246 
207 Smit, Ruben. ‘Constructivisme als leidraad voor een tentoonstelling. Beginnen bij de bezoeker’. Reinwardt Academie, 8 februari 2011. 
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209 Salen en Zimmerman. Rules of play: 344-345 
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straffen ook van belang zijn (het zijn te overkomen obstakels) ligt het zwaartepunt van de speelervaring bij 

plezierige gebeurtenissen
213

. 

De bezoeker van een tentoonstelling krijgt de informatie in stapjes aangeboden, waarbij er ook sprake is van 

herhaling. Er is daarom in behavioristische tentoonstellingen meestal een vaste route die doorlopen wordt. De 

bezoeker kan reageren via fysieke handelingen die feedback genereren. Denk bijvoorbeeld aan het indrukken 

van een knop voor het beantwoorden van een vraag, waarbij de bezoeker te zien krijgt of het antwoord goed 

of fout was. Deze positieve beloningen voor goede antwoorden versterken het leerproces
214

.  

 

13.3 Ontdekkende games 
Wanneer games vanuit het leermodel van George Hein en Peter Clarke bekeken worden valt op dat ze ook 

prima onder de categorie ‘ontdekkend leren’ kunnen vallen. Geen enkel museum hanteert een enkele 

leertheorie en hetzelfde geldt voor games, maar door dit toch te doen, kan belicht worden hoe bezoeker van 

spellen kunnen leren, door te ontdekken.  

Ontdekkend leren gaat uit van een fysiek en mentaal actief leerproces. Al meerdere malen is in dit onderzoek 

beschreven dat spellen juist dit soort activiteiten vereisen om gespeeld te kunnen worden. Men drukt de 

knoppen in van een controller, beweegt zijn lichaam, verzet pionnen, denkt strategieën uit, maakt 

weloverwogen keuzes. De hoeveelheid fysieke en mentale activiteiten die games vereisen zijn gevarieerd, maar 

geven ook direct feedback. Zonder waarneembare feedback in een spel ontstaat er immers geen meaningful 

play. Door te leren van de feedback, kan verder gespeeld worden. Bij ontdekkingsleren vertalen de ervaringen 

zich tot mentale concepten, die toegepast kunnen worden in de werkelijkheid
215

.  

Games creëren een magic circle, een veilige wereld waar fouten gemaakt kunnen worden, zonder dat ze 

dezelfde consequenties hebben als in de echte wereld. Games zijn ontstaan als voorbereiding op de 

werkelijkheid. Hoe jaag ik, hoe vecht ik
216

?   

Bij het ontwerpen van games volgens ontdekkend leren, is het belangrijk om rekening te houden met een paar 

problemen, die kunnen ontstaan. Er bestaat de aanname, dat actief bezig zijn per definitie goed is en dat er 

altijd wel ‘iets’ geleerd wordt. Onderzoek bewijst dat het tegendeel soms waar is. Daarnaast sneeuwt de 

instructie bij hands-on presentaties vaak onder, wat leidt tot het doelloos indrukken van knoppen, zonder dat 

er iets van geleerd wordt. Museumbezoekers lezen de instructies ook niet automatisch. De leeromgeving 

zorgvuldig ontworpen moet worden en gebaseerd moet zijn op verschillende evaluaties, zodat deze omgeving 

op meerdere niveaus kan communiceren
217

. Eerder genoemde toepassing van elegant rules kan er eventueel 

wel voor zorgen dat de manier van spelen snel begrepen kan worden. Daarnaast kan de duidelijkheid van het 

lettertype ervoor zorgen dat de instructietekst ten minste leesbaar is. Hoewel er zaken zijn om rekening mee te 

houden, zijn de voordelen van ontdekkend leren voor musea ook niet mis. Zo kan het plezier en betrokkenheid 

opwekken en een statische erfgoedinstelling verlevendigen.  
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13.4 Constructivistische games 

Vandaag de dag ligt de focus op leren in musea, in plaats van op museumeducatie. Dit toont aan dat musea 

steeds meer het constructivisme vanaf de basis omarmen. Degene die leert, construeert zijn eigen 

betekenissen en begrijpt de leermogelijkheden en ervaringen op zijn eigen manier. Leren in musea betreft niet 

alleen feiten, maar ook beleving en emoties. Het behoeft niet alleen individuele moeite, maar kan tevens een 

sociale ervaring zijn. Het is overigens vooral de sociale ervaring die het meest wordt herinnerd
218

.  Een 

constructivistische leeromgeving biedt bezoekers de mogelijkheid om aanknoping te krijgen met voorwerpen 

en ideeën, door een reeks aan activiteiten die aansluiten bij de eigen levenservaringen. Museumbezoekers 

kunnen experimenteren en hun eigen conclusies trekken. In een constructivistische tentoonstelling wordt hen 

een breed scala aan standpunten en actieve leermogelijkheden geboden
219

. Games zouden een van die 

leermogelijkheden kunnen vormen, waarmee de bezoeker kan experimenteren. Tenslotte hebben spellen geen 

gevolgen zoals in de echte wereld, dankzij de magic circle. Zoals al in Level 1: Achtergronden was gesteld, 

kunnen games als medium een nieuwe aanknopingsvorm met objecten of ideeën vormen. Tenslotte is al 

eerder vastgesteld dat het regelsysteem van games in staat is om informatie over te brengen op de speler. 

Daarnaast kan het spelen met, rondom, via, of vanwege objecten en ideeën een geheel nieuwe en eigen 

inbreng geven aan de beleving van de tentoonstelling en daarmee het geleerde onderwerp. Door middel van 

bijvoorbeeld rollenspellen, discussieachtige teamspellen kunnen spellen ook geschikt zijn voor het aanbieden 

van verschillende stand- of gezichtspunten. Op deze manier leest de bezoeker niet alleen over een ander 

standpunt, maar kan hij deze ook zelf ervaren. Hiervoor is al gesteld dat vooral sociale ervaringen onthouden 

worden. Een constructivistische leeromgeving is er een van sociale interactie
220

. De werking van deze vorm van 

interactie  in games is na te lezen in paragraaf 9.5: Sociale interactie.  
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Conclusie Hoofdstuk 12 en 13 
 

(Museale) Leertheorieën en games 

George Hein en de games 

 

Games kunnen een manier vormen om museumbezoeker samen te laten werken aan bijvoorbeeld 

(museumgerelateerde) problemen. Theoretisch gezien lijkt het alsof mensen vooral van games kunnen leren 

door het spel te spelen, ofwel het doen van de activiteit. Een goede balans tussen uitdaging en vaardigheden is 

volgens de flowtheorie van belang om een optimale leerervaring te stimuleren. Mensen krijgen dan plezier in 

het spelen, waardoor hun leermogelijkheden worden versterkt. Daarbij worden ze gesteund in de wetenschap 

dat hun acties in het spel, niet dezelfde gevolgen hebben als in de echte wereld als gevolg van de magic circle. 

Dit maakt het voor musea mogelijk om games te gebruiken, om de bezoeker te laten experimenten en te laten 

ontdekken. Daarnaast kunnen bezoekers, in plaats van over bepaalde standpunten te lezen, deze zelf actief 

ervaren met games, door onder andere simulaties en rollen.  

 Een constructivistische leeromgeving biedt bezoekers de mogelijkheid om aanknoping te krijgen met 

voorwerpen en ideeën, door een reeks aan activiteiten die aansluiten bij de eigen levenservaringen. Dit sluit 

aan op de in Level 1: Achtergronden, besproken mogelijkheid van games om als medium een nieuw licht te 

werpen op de collectie.  

Volgens de theorie kunnen games dus beschouwd worden als een veelzijdig leermiddel dat door musea op 

zowel individueel als collectief niveau ingezet kunnen worden. Door de activiteit en betrokkenheid die het 

spelen van spellen vereisen, lijken games niet alleen invulling te kunnen geven aan de educatieve doelen, maar 

ook aan de participatieve doelen van het museum.  
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Hoofdstuk 14: Educatie en games in de praktijk  

 
Hoe staan museummedewerkers en gamedesigners in het werkveld tegenover games als leermiddel? De 

theorie en de praktijk kunnen immers verschillen. Voor het beantwoorden van deze praktijkgerichte vragen, is 

gebruik gemaakt van interviews
221

.  

 

14.1 Educatie volgens musea  
De geïnterviewde museummedewerkers zijn redelijk verdeeld over de potentie van games als middel tot 

kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden. De een noemt het leereffect beperkt, terwijl enkele 

anderen het leren als een automatisch resultaat van het spelen beschouwen. Uitspraken die deze visie op het 

automatische leereffect ondersteunden waren onder andere: “leren gaat natuurlijk door de informele 

omgeving”, “spellen brengen beweging over en daarmee kennis en vaardigheden” en “leren door te doen”. 

Wellicht zijn deze visies afhankelijk van de spellen die men in het eigen museum heeft of had. Verscheidene 

museummedewerkers noemden leren door middel van (rol)beleving, waarbij de bezoeker onder andere 

verschillende standpunten of historische rollen kan ontdekken. Een persoon gaf aan uit eigen ervaring te weten 

dat games ook in staat zijn zwaardere onderwerpen aan te snijden en de bezoeker daarover te laten 

reflecteren. Daarnaast werden als mogelijke leerdoelen voor games vooral processen en inzichten genoemd, 

maar ook fijnemotorische vaardigheden, fysieke reacties en gedragsveranderingen.  

Een museummedewerker gaf aan dat het museum het gebruik van games als leermiddel laat bepalen door de 

informatie die ze over willen brengen. Bijna alle museummedewerkers noemen het als voordeel van games de 

mogelijkheid tot educatief gebruik
222

.  

 

14.2 Educatie volgens gamedesigners  
Alle geïnterviewde gamedesigners zijn het erover eens dat games een prima middel vormen om zowel kennis, 

als vaardigheden over te brengen. Daarbij wordt meerdere malen opgemerkt dat de informatie of vaardigheid 

wel in de structuur van het spel moet passen. Een van de opmerkingen tijdens een interview was: “Talen, 

rekenen en zaken als scheikundige principes zijn prima aan te leren via games. Koken is daarentegen bijna 

onmogelijk. Je zou je dan ook af moeten vragen wat het bijdraagt als het mogelijk is, want is het dan niet 

gewoon hetzelfde als koken?
223

”. Als zaken die geleerd konden worden werd niet zozeer feitenkennis, als wel 

werkingen, processen, inzichten en belevenissen genoemd. Opvallend gegeven was dat er werd opgemerkt dat 

musea vooral feiten willen overbrengen, terwijl games daar niet goed toe in staat zijn, omdat het niet binnen 

het spelsysteem past. Dit toont een vorm van onbegrip aan, over de (educatieve) mogelijkheden van games. De 

meeste gamedesigners gaven aan dat mensen vooral van games leren door het spelsysteem zelf, omdat ze 

onderdeel van het spel zijn en daardoor automatisch leren door te doen. Een respondent maakte de opmerking 

dat, omdat mensen steeds beter om leren gaan met technologie, games ook een steeds interessanter 

leermiddel worden. Bij het noemen van de voordelen van games, werden de educatieve mogelijkheden ervan, 

vrijwel door elk bedrijf als een voordeel gezien
224

.   

 

                                                           
221 Voor de uitwerkingen zie bijlagen 1 tot en met 11 en de vergelijkingstabellen zie bijlagen 12 en 13  
222 Voor de vergelijkingstabel zie bijlage 13, tabeldelen: informatieoverdracht, vaardigheden en voordelen.  
223 Wennekes, Sjoerd. Persoonlijk interview. 05-04-2012. Voor een uitwerking van het interview, zie bijlage 6 
224 Voor de vergelijkingstabel zie bijlage 12, tabeldelen: informatieoverdracht, vaardigheden en voordelen.  
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Conclusie Hoofdstuk 14: Educatie en games in de praktijk 

 
Gamedesigners lijken door hun kennis over de werking van games zekerder te zijn over de mate van gebruik 

van spellen als educatiemiddel, dan museummedewerkers. Bij beide sectoren bestaat het idee dat games 

geschikt zijn voor het uitleggen van processen, het verbeteren van inzichten of het laten beleven van een 

andere rol. Het zijn echter de gamedesigners die beseffen dat de kennisoverdracht door spellen vooral uit dit 

soort processen, inzichten en belevenissen zal bestaan, omdat spelsystemen niet goed in staat zijn om 

feitenkennis te communiceren. Daarom kaarten vooral de gamedesigners aan, dat musea het soort informatie 

dat zij willen overbrengen, bepalend moet zijn voor het al dan niet nemen van een game als 

overdrachtsmiddel. De museummedewerkers noemen een ruime variatie aan dit soort informatieve 

leerdoelen, waarbij opvalt dat deze vooral afkomstig zijn uit hun eigen ervaringen. Het is goed mogelijk dat 

wanneer er andere musea, bijvoorbeeld zonder ervaring met games, geïnterviewd waren, er ook andere 

onderzoeksresultaten geweest zouden zijn.  

Veel van de gamedesigners noemen het leren als bijkomstig effect van de spelactiviteit zelf, wat door redelijk 

wat museummedewerkers in diverse bewoordingen wordt aangevuld. Bijna alle geïnterviewden noemden het 

feit dat games als leermiddel gebruikt kunnen worden als voordeel.  
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Conclusie Level 5: Games, musea en leren 
Op welke manier en in welke mate kunnen games bijdragen aan educatie in musea? 

 

Zowel de theorie als de praktijk beschrijven dat leren via games geschiet door de activiteiten die nodig zijn om 

het spel te kunnen spelen. Door de aansluiting met verschillende leertheorieën lijkt het alsof games in staat zijn 

allerlei soorten kennis over te brengen. Vanuit de praktijk komt echter de kanttekening dat games, door de 

manier waarop het spelsysteem in elkaar zit, minder goed in staat zijn om feiten over te brengen. Musea 

zouden dus op zoek moeten gaan naar informatieve boodschappen die passen in het spelsysteem, of de kennis 

die zij over zouden willen brengen omzetten naar informatie die in het systeem past. Het meest geschikt 

hiervoor lijken processen, inzichten en belevenissen. Door de uitdagingen in het spel goed af te stemmen op de 

vaardigheden van de (beoogde) museumbezoeker, kan er door het ontstane plezier een optimale leerervaring 

gestimuleerd worden, die ook wel wordt beschreven als flow. Musea kunnen hun bezoekers met een gerust 

hart laten experimenteren om bijvoorbeeld processen te ontdekken. De acties in een spel hebben dankzij de 

magic circle namelijk niet dezelfde gevolgen, als in de echte wereld. Inzichten en belevenissen kunnen 

verkregen worden door gebruik te maken van bijvoorbeeld simulaties en rollenspellen. Games kunnen voor 

vooral jongere doelgroepen geschikt zijn om aanknoping te geven met de voorwerpen en ideeën uit het 

museum, gezien spelactiviteiten aansluiten bij hun eigen levenservaringen, wat aansluit bij het 

constructivistisch denken. Echter, zoals in Level 1: Achtergronden al werd besproken, kunnen games ook een 

algemener medium vormen om een nieuw licht te werpen op de collectie. 

Vanuit de praktijk komt de boodschap dat het soort informatie dat musea willen overbrengen, bepalend moet 

zijn voor het al dan niet nemen van een game als overdrachtsmiddel. Wanneer games het juiste middel zijn 

voor het soort informatie, kunnen ze onder andere een manier vormen om museumbezoeker samen te laten 

werken aan bijvoorbeeld (museumgerelateerde) problemen.  

 

 Games vormen dus een veelzijdig leermiddel dat door musea op zowel individueel als collectief niveau ingezet 

kunnen worden, mits de informatie aansluit op het spelsysteem. Door de activiteit en betrokkenheid die het 

spelen van spellen vereisen, lijken games niet alleen invulling te kunnen geven aan de educatieve doelen, maar 

ook aan de participatieve doelen van het museum.  
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Level 6: Ontwerpprocessen  

Er is al veel progressie gemaakt en je hebt het ultieme level bijna bereikt. De schaduw nadert echter nu in een 

rap tempo. Vul je kennis aan en verzamel de resterende informatie uit dit level. Leer over de ontwerpprocessen 

van beide sectoren en gebruik al je geleerde gegevens om de eindbaas uit dit avontuur te kunnen tackelen.  

Welkom bij level 6 
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Hoofdstuk 15: Ontwerpen volgens de theorie 

 
15.1 Iteratief proces  
Iteratief ontwerpen is erg belangrijk voor game designers, omdat het onmogelijk is om vooraf te anticiperen op 

speelsheid. Het is zodoende nooit mogelijk om de belevenis van een spel volledig te voorspellen. Om zoveel 

mogelijk te kunnen anticiperen op de gedragingen van de speler, legt het iteratieve ontwerpproces de nadruk 

op testspelen en prototypen. Het is een methode waarin de ontwerpkeuzes gebaseerd worden op de ervaring 

van het spelen van een spel, terwijl het in ontwikkeling is.  

Een ruwe versie van het spel wordt razendsnel gemaakt, het liefst zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces. In 

de theorie wordt zelfs aangeraden om een eerste versie na uiterlijk twintig procent van de totaal beoogde tijd 

te maken. Dit prototype heeft niets van de esthetische vormgeving van het eindresultaat en kan zelfs bestaan 

uit een paar gekleurde papiertjes met wat tekst. Het begint echter wel meteen met het definiëren van de 

fundamentele regels en kernmechanieken. Het visueel onaantrekkelijke spel wordt gespeeld, geëvalueerd, 

aangepast en opnieuw gespeeld. Op deze manier kan de designer of het ontwerpteam hun keuzes baseren op 

succesvolle iteraties of versies van het spel.  

Bereikt het spel zijn doelen? Begrijpen de spelers wat ze moeten doen? Hebben ze plezier? Willen ze nogmaals 

spelen? Het zijn vragen die nooit beantwoord kunnen worden door het schrijven van een document of slechts 

het opzetten van een paar regels en materialen. Dit soort vragen kunnen alleen beantwoord worden door het 

spelen van het spel. Om deze reden is iteratie een van de meest noodzakelijke processen van een game. En 

hoewel dit proces absoluut niet de complete ontwerpmethode omschrijft, is het een beknopte manier om het 

ontwerpproces van spellen te begrijpen
225

. Om met de woorden van Annelie Grob, medeontwikkelaar van 

Papiria in het Kinderboekenmuseum Den Haag te spreken: “Een game is evenveel werk als een tentoonstelling. 

Ga direct in zee met een game designer, betrek de doelgroep en blijf testen. Een game is geen leesboek.
226

” 

 

Zoals in level 5: games, musea en leren is gesteld, zijn spellen slecht in staat om feiten over te brengen. Gedrag 

of processen daarentegen passen goed in spelsystemen. Hierdoor lijkt de kans groot dat de gamedesigner niet 

begint bij content bestaande uit feiten, maar bij een doelgroep of thema en het bijbehorende gedrag of proces. 

Dit kan vervolgens vertaald worden naar het spelsysteem en de virtuele of fysieke ruimte waar het spel 

gespeeld wordt
227

.   

                                                           
225 Salen en Zimmerman. Rules of Play: 11-13 
226 Grob, Annelie. ‘Projectmanagen en ontwikkelen Papiria” Serious games 2. Salon de muséologie. 15-02-2012. Conferentie 
227 Deze informatie is gedestilleerd uit de uitleg van Mario Jellema, docent aan de Reinwardt Academie, tijdens een scriptiegesprek op  

9-05-2012.  
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15.2 Het cascademodel  

Tentoonstellingsontwerpers hanteren vaak een cascademodel, waarbij verscheidene fases zich aanvullend 

opvolgen, beginnend bij een initiatieffase en eindigend bij de evaluatiefase. Elk onderdeel kent zijn eigen 

tentoonstellingstechnische en zakelijke aspecten en sluit af met een faseresultaat
228

. Het cascademodel, dat 

oorspronkelijk uit de bouwwereld komt, is er voornamelijk op gericht het ontwikkelproces te beheersen. Per 

ontwikkelfase kunnen verschillende problemen voorkomen, welke doorgaans via iteratieve processen worden 

opgelost. Er kan dus gesteld worden dat er onder het oppervlakte van het cascademodel een iteratief proces 

plaatsvindt, waarvan musea zich niet bewust zijn
229

. Dit onderliggende proces kan wellicht voor 

aansluitingsmogelijkheden zorgen met het iteratieve proces van de gamedesigners.  

Bij aanvang van de samenwerking zullen musea en gamedesigners het proces met de bijbehorende fasering 

bespreken. De fasering  van beide ontwerpprocessen is immers anders en de focus ligt bij games aanvankelijk 

meer op het gedrag en processen dan op de content
230

.Bij het cascademodel en het vergelijkbare, nieuwere 

model zijn echter wel verschillende fases te ontdekken, waarin of waarop de gamedesigner invloed heeft. Er 

zijn echter ook verschillen tussen de modellen te bespeuren die, zoals in Level 5: Games, musea en leren, al 

naar voren kwamen, die voor eventuele miscommunicatie kunnen zorgen bij de samenwerking. Het grootste 

verschil zit al bij de beginfase, waarbij de tentoonstellingsmaker content over een onderwerp verzameld.  

 

Ideevorming in de initiatieffase is het begin van het cascademodel, waarbij onder andere het thema, de 

doelgroep, de doelstelling en randvoorwaarden worden vastgelegd. Tevens worden de positie en status van 

eventuele externe deskundigen en andere organisaties vastgelegd
231

. De term externe deskundigen zou in het 

geval van dit onderzoek, ook gelezen kunnen worden als gamedesigners. 

Ook een nieuwer model, dat omwille van de recentheid van dit onderzoek naast het cascademodel is gelegd, 

stelt als eerste een onderzoeksfase voor, die bestaat uit het winnen van informatie, het vaststellen van de 

verwachtingen van het ontwerpproces en die van het museum en het vormgeven van de relaties tussen alle 

belanghebbenden
232

. Wat in deze fase dus vooral gebeurt, is het zoeken naar informatie, vaak bestaande uit 

feitenkennis. Games zijn echter, zoals in Level 5: Games, musea en leren, naar voren kwam, niet goed in staat 

om dit soort feiten over te brengen. Gedrag en processen zijn daarentegen wel geschikt en van daaruit werkt 

de gamedesigner, zoals in voorgaande paragraaf besproken. Het beste zou daarom zijn om de museumcontent 

al vanaf het begin aan te laten sluiten op informatie die binnen het gamesysteem past. Wellicht levert dit zelfs 

nieuwe zienswijzen op.  

Het cascademodel stelt dat de voorbereidingsfase zich richt op het maken van de verhaallijn en de eerste 

concepten en schetsen, waarover definitieve keuzes worden gemaakt tijdens de uitwerkingsfase. Gedurende 

deze periode wordt ook de vormgeving vastgesteld, de objecten bepaald en de teksten geschreven
233

. Hoe en 

of er ruimte is voor inbreng van de externe deskundigen, ofwel de gamedesigner, wordt in dit model niet 

vermeld. Hierdoor het lijkt alsof musea niet samenwerken met gamedesigners om een geheelvormend product 

te creëren, maar dat musea slechts een product opdragen, dat ergens bijna los in de ruimte wordt geplaatst.  

Het nieuwere tentoonstellingsmodel lijkt wel ruimte te geven aan externe deskundigen, door te stellen dat 

specialisten op het gebied van licht, materiaal en technologie de meeste impact kunnen maken tijdens de idee 

vormingsfase, door hun ideeën aan te dragen, voordat het tentoonstellingsconcept te gedetailleerd wordt. Op 

deze manier kunnen er originele producten bedacht worden en ontstaat er een springplank voor 

samenwerking
234

. 

                                                           
228 Verhaar, Jan, Han Meeter. Projektmodel tentoonstellingen. Z.pl: AHK, 1990: 36-93 
229 Deze informatie is gedestilleerd uit de uitleg van Mario Jellema, docent aan de Reinwardt Academie, tijdens een scriptiegesprek op 

 9-05-2012. 
230 Ibidem.  
231 Verhaar en Meeter. Projektmodel tentoonstellingen: 36-93 
232 Lorenc, Skolnick en Berger. What is exhibtion design?: 108-112 
233 Verhaar en Meeter. Projektmodel tentoonstellingen: 36-93 
234 Lorenc, Skolnick en Berger. What is exhibtion design?: 108-112 
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De tentoonstelling en de ondersteunende programma’s als AV-producten en educatieve activiteiten worden 

volgens het cascademodel tijdens de productiefase gebouwd en afgerond
235

. AV-producten zouden in het 

verband van dit onderzoek gelezen kunnen worden als games. Dit model lijkt echter nergens testfases voor dit 

soort producten in te calculeren. Het nieuwere model maakt hier wel ruimte voor de, met de productiefase 

vergelijkbare, ontwikkelingsfases.  

 

Zodra er na conceptreductie, een idee is gekozen kan de tentoonstelling gebouwd worden en worden de 

specifieke kleuren, materialen, grafische elementen en technische materialen geselecteerd. Ook het ontwerp 

van interactieve componenten, scripts voor audio- en videoprogramma’s en de nodige computerprogramma’s 

worden in deze fases ontwikkeld en geschreven. Deze ontwikkelingsfases worden beschreven als het moment 

om interactieve installaties te testen door middel van prototypes. De daarop volgende fase van het nieuwe 

model beslaat de eigenlijke productie van gedetailleerde bouwtekeningen en specificaties en gaat zodoende 

meer over detaillering in plaats van ontwerpen
236

. Hoewel hiervoor is gesteld dat het cascademodel een 

onderliggend iteratief proces bevat, lijkt deze vooral gericht te zijn op tentoonstellingsactiviteiten die 

processen en producten van externe deskundigen buiten beschouwing laat.  

Deze opvatting lijkt versterkt te worden door het feit dat de enige keer dat evaluatie specifiek wordt genoemd, 

pas in de laatste face is. Het resultaat van deze evaluatiefase is vaak een evaluatierapport met alle ervaringen 

van het project
237

. Opvallend is daarom dat het nieuwe model een pre-evaluatie, een vormende evaluatie en 

een na-evaluatie beschrijft, waarbij de pre-evaluatie het meest lijkt op de iteratieve vormgeving uit de 

gamedesign.  

De pre-evaluatie wordt gehouden om te reflecteren op verscheidene concepten en verhaallijnen en om de 

doelgroep en doelen van de tentoonstelling vast te leggen. Tegenwoordig houdt dit ook ervaringsevaluatie in, 

waarbij het gedrag van mensen, in plaats van demografische gegevens, bepaalt wat wel of niet kan werken in 

tentoonstellingen. Door middel van imitaties en prototypes kunnen de reacties van het publiek vastgesteld 

worden. Er kan hiervoor gebruik gemaakt worden van goedkope materialen als papier, klei, schuim of 

materiaalrestanten
238

. Het concentreren op gedrag, in plaats van feiten om de inhoud van de tentoonstelling 

en de doelgroep te bepalen, lijkt meer in de buurt te komen van gamedesign. Ook het werken met (visueel 

onaantrekkelijke) prototypes en imitaties is een parallel met het ontwerpproces van games. Uiteraard werken 

de meeste musea in de praktijk niet specifiek met het ene of het andere model, of werken wellicht niet eens 

bewust met een model. Tevens moet opgemerkt worden dat zowel het cascade, als het nieuwere model 

slechts beknopt beschreven is. Inzicht in de modellen laat echter wel zien waar eventuele struikelpunten zitten 

op het gebied van samenwerking tussen musea en gamedesigner.  

  

                                                           
235 Verhaar en Meeter. Projektmodel tentoonstellingen: 36-93 
236 Lorenc, Skolnick en Berger. What is exhibtion design?: 108-112 
237 Verhaar en Meeter. Projektmodel tentoonstellingen: 36-93 
238 Ibidem: 136-138 
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Conclusie Hoofdstuk 15: Ontwerpen volgens de theorie 
 “Wat zegt de theorie over de ontwerpprocessen van tentoonstellingen en games?” 

 

De theorie over de ontwerpprocessen van tentoonstelling lijkt vooral betrekking te hebben op de producten 

die eigen zijn aan de musea en daardoor minder de processen van externe deskundigen in te calculeren. Het 

(verouderde) cascademodel noemt slechts twee keer een moment, waarbij mogelijk personen van buitenaf 

ingeschakeld worden. Het eerste moment is in de initiatieffase, waar de positie en status van eventuele 

externe deskundigen en andere organisaties worden vastgelegd
239

. De term externe deskundigen zou in het 

geval van dit onderzoek, ook gelezen kunnen worden als gamedesigners. Hoe en of er ruimte is voor inbreng 

van deze personen, wordt in het cascademodel echter niet vermeld. Daarnaast meldt het model dat in de 

productiefase ondersteunende programma’s als AV-producten (lees: games) worden afgerond, maar of er 

ergens tijd is vrijgemaakt om deze producten te testen, zoals bij games gebruikelijk is, wordt nergens vermeld. 

Hierdoor lijkt het alsof musea niet samenwerken met gamedesigners om een geheelvormend product te 

creëren, maar dat musea slechts een product opdragen, dat ergens bijna los in de ruimte wordt geplaatst en 

waar ze zich verder niet bij betrekken. Gelukkig zijn er ook nieuwere ontwerpprincipes, zoals die van Lorenc, 

die wel parallellen kennen met andere ontwerpprocedures, waaronder die van games, door te stellen dat 

specialisten op het gebied van licht, materiaal en technologie de meeste impact kunnen maken tijdens de idee 

vormingsfase. Dit kan door hun ideeën aan te dragen, voordat het tentoonstellingsconcept te gedetailleerd 

wordt. Het model beschouwt deze ideevorming als springplank voor samenwerking, met als resultaat originele 

producten. Het nieuwere model kent zelfs iteratieve testfases, die sterke overeenkomsten hebben met het 

iteratieve werkproces van gamedesigners. Net zoals het bij games gebruikelijk is, worden er ook van 

tentoonstellingen en hun interactieve installaties prototypes gemaakt in de ontwikkelfase, om het product te 

testen.  

De pre-evaluatie van het museummodel heeft tegenwoordig zelfs betrekking op het gedrag van mensen, in 

plaats van demografische gegevens, om doelgroepen en thema’s voor tentoonstellingen te bepalen. Door 

middel van imitaties en prototypes kunnen de reacties van het publiek vastgesteld worden. Er kan hiervoor 

gebruik gemaakt worden van goedkope materialen als papier, klei, schuim of materiaalrestanten. Het 

concentreren op gedrag, in plaats van feiten om de inhoud van de tentoonstelling en de doelgroep te bepalen, 

lijkt meer in de buurt te komen van de werkwijze van gamedesign. Ook het werken met (visueel 

onaantrekkelijke) prototypes en imitaties is een parallel met het ontwerpproces van games. 

Conclusie is dat het vroeg betrekken van de gamedesigner en het gezamenlijk bedenken van ideeën een goede 

optie lijkt om tot een geïntegreerd product te komen. Daarnaast moeten musea rekening houden met het feit 

dat het spel niet direct visueel duidelijk is en diverse tests nodig heeft om tot stand te komen. Tevens moeten 

musea beseffen dat feiten niet goed passen in gamesystemen, terwijl gedrag, processen en belevenissen dat 

wel doen. Zodoende lijkt het dat erop dat zij het beste al bij de initiatieffase zich kunnen concentreren op dit 

soort processen in plaats van feiten, om de informatie en (zoals in Level 5: Games, musea en leren, al 

besproken) de educatieve boodschap goed aan te laten sluiten bij de game. Samenwerking in dit vroege 

stadium kan het product bevorderen.   

                                                           
239 Verhaar en Meeter. Projektmodel tentoonstellingen: 36-93 
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Hoofdstuk 16: Ontwerpprocessen in de praktijk 
 

Het tot stand komen van een museumgame vereist naast een ontwerpproces, ook andere zaken als 

samenwerking en communicatie tussen de museummedewerkers en de gamedesigners. Deze 

samenwerkingszaken worden echter meestal niet besproken in de literatuur en kunnen per bedrijf verschillen. 

Om echter toch een beeld te krijgen van de manier waarop in de praktijk tussen gamedesigners en musea 

gecommuniceerd wordt, is er gebruik gemaakt van interviews om meer inzicht hierin te verwerven. Ook 

eventuele knelpunten en oplossingen uit het werkveld werden hierbij betrokken. Uiteraard gaat het in dit 

onderzoek om de standpunten van de respondenten. Er zullen ongetwijfeld altijd musea of gamedesigners zijn 

die andere methodes of processen hanteren, dan degene die in dit onderzoek staan beschreven.  

 

16.1 Ontwerpprocessen in de museale praktijk 
De meeste geïnterviewde musea benaderen zelf de gamedesigner met een vraag, idee of concept. 

Uitzondering daarop vormt science center NEMO, die niet alleen zelf gamedesigners benadert, maar ook veel 

benaderd wordt. Het eerste contact wordt door de meeste zo vroeg mogelijk in het tentoonstellingsproces 

gelegd, vooral om samen ideeën uit te wisselen, maar onder andere ook genoemd om nauw betrokken te zijn 

bij het ontwikkelproces van het spel. Bij deze samenwerking speelt jargon blijkbaar geen rol, aangezien de 

gamedesigners waarmee de respondenten tot nu toe ervaring hebben, prima in staat waren om een vertaalslag 

te maken vanuit hun technisch taalgebruik naar de museummedewerker toe. Enkele geïnterviewden gaven aan 

dat jargon juist een reden is om met elkaar in gesprek te gaan, ernaar te vragen en ervan te leren. Een 

geïnterviewde maakt zelf vertalingen naar haar collega’s toe.  

De communicatie tussen gamedesigners en museummedewerkers gaat vaak verder dan alleen een eerste 

contact en een uitwisseling van ideeën. Ook tijdens het ontwerpproces en de gebruiksfase houden sommige 

musea contact met de gamedesigner door middel van testfases. De museummedewerkers gaven aan dat door 

deze tests, fouten al tijdens het ontwerpen verholpen kunnen worden. Bovendien is het lastig om te weten hoe 

alles gaat verlopen met honderden bezoekers, de reden dat er tijd wordt gegund om ook tijdens de 

openstelling van de tentoonstelling nog wat zaken aan te passen, of om storingen op te lossen. Ook werd 

aangeven na de tentoonstelling te communiceren, om feedback te geven en het product te kunnen evalueren, 

zodat er van de resultaten geleerd kan worden. Een knelpunt dat door alle respondenten werd genoemd, is de 

hoge prijs van games. Een museummedewerker koppelt dit gegeven direct aan het negatieve imago van games 

dat speelt bij sommige fondsen, waardoor financiën voor games soms lastig te krijgen zijn. Het bestaan van dit 

imago van games als alleen maar leuk, wordt beaamd door een andere museummedewerkster. Een 

medewerker noemt het risico dat er veel geld in technologie wordt geïnvesteerd, terwijl deze vrij snel verjaard 

kan zijn.  

Tijd is een ander veelgenoemd knelpunt, dat meestal wordt gekoppeld aan het budget. De testfases van een 

spel vragen tijd om te ontwikkelen, maar het spel zelf vraagt ook tijd van de medewerkers die ermee om 

moeten leren gaan. Een museum geeft aan zelf vrij korte planningen te hanteren en weet niet zeker of dit 

gamedesigners in de weg zal staan. Een ander gegeven dat in verband staat met tijd, is de tijd die de bezoeker 

in het museum besteed
240

. Het is daarom van belang dat een museumgame snel begrepen wordt, door een 

duidelijke interface te ontwikkelen. Een medewerker geeft aan dat de techniek wel steeds meer geaccepteerd 

wordt door de bezoeker.  

Een knelpunt dat door een geïnterviewde wordt genoemd is dat gamebedrijven erg commercieel denken, 

terwijl musea een non-profit organisatie zijn, wat soms een beetje botst. Een paar geïnterviewden gaf aan 

games eerder in bijvoorbeeld natuurhistorische, dan in kunstmusea te zien. 
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Als oplossing wordt door de museummedewerkers in verschillende bewoordingen een nauwe samenwerking 

met duidelijke afspraken genoemd. “Een wederzijds vertrouwen in elkaars kunnen”, “helderheid in doel en 

doelgroep voor beide partijen”, “een goede match van inhoud en techniek”, “een proactieve houding van beide 

kanten” en: “met zijn allen om de tafel”, waren gegeven antwoorden ter voorkoming van eventuele knelpunten 

tijdens de samenwerking. Een geïnterviewde merkte op dat games goed ingezet moesten worden, maar dat dit 

voor elk medium geldt
241

.  

 

16.2 Gamedesign in de praktijk 
De gamedesigners die al eerder met musea hebben samengewerkt geven aan dat zij vooral benaderd worden 

door de museummedewerker. De bedrijven die nog geen ervaring hebben met het werken met musea geven 

aan hier wel grote interesse in te hebben of verwacht zelfs inspiratie en uitdagende opdrachten te kunnen 

krijgen van musea. Gamejargon vertalen is voor de meeste gamedesigners geen probleem en kan een manier 

zijn om nieuwsgierigheid op te wekken of een gesprek aan te gaan. Een andere ontwerper ziet het jargon toch 

soms als een knelpunt, niet qua termen, maar omdat niet elk museum goed begrijpt waartoe games in staat 

zijn. Verscheidene bedrijven geven aan samen te willen brainstormen. Een bedrijf noemt het te laat betrekken 

van een gamedesigner in het ontwerpproces van een tentoonstelling zelfs een knelpunt. Het imago dat de 

media schept van games als eenzijdige activiteit die alleen maar leuk is, wordt ook nog als hindernis beschouwd 

voor de samenwerking. Er is volgens de gamedesigners dan ook nog niet voldoende kennis bij de meeste 

musea over de mogelijkheden van games.  

Een veelgenoemd antwoord op de oplossing van dit probleem is dan ook het verduidelijken van de potentie en 

werking van games. Daarnaast wordt het verschil in bedrijfssoort meerdere malen aangehaald als knelpunt in 

de samenwerking. Het verschil tussen de commerciële gamedesigners en de non-profit musea is dat de 

gamebedrijven gemiddeld een veel snellere besluitvorming hebben dan musea. Toch geven de ontwerpers aan 

steeds beter de processen op elkaar af te kunnen stemmen en noemen inleving in elkaars processen belangrijk. 

De meeste respondenten beschouwen de samenwerking dan ook als een leerproces, waarbij beide kanten iets 

van elkaar kunnen leren. Van belang zijn echter wel duidelijke afspraken, posities en verantwoordelijkheden. 

Gamedesigners zijn zich bewust van de hoge kosten van een spel en noemen dit gegeven dan ook regelmatig 

als nadeel of knelpunt bij de samenwerking met musea. Deels brengen zij dit in verband met het onbegrip dat 

over games bestaat, zowel qua mogelijkheden als qua tijd die in de ontwerpprocessen gaat zitten. Feedback 

wordt op prijs gesteld door de meeste geïnterviewden en gezien als leerproces voor zichzelf en ter 

productverbetering. Een bedrijf geeft aan het liefst ook de mogelijkheid te krijgen om tijdens het gebruik van 

het spel, nog veranderingen aan te kunnen brengen. Tenslotte weet je pas hoe een game echt werkt, wanneer 

veel mensen het spelen in de tentoonstelling zelf.  

Opvallend is dat een geïnterviewde aangaf games minder snel te zien in formele galerieën en kunstmusea dan 

in andere museumsoorten.  
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Conclusie Hoofdstuk 16: Ontwerpprocessen in de praktijk 
 “Wat voor visie hebben musea en gamedesigners op hun processen tijdens samenwerking?”.  

 

Uit de onderzoeksgegevens kan geconcludeerd worden dat er op het gebied van communicatie weinig 

problemen worden ervaren van beide kanten. Het eerste contact komt vaak vanuit de museale sector, met een 

duidelijke rol als opdrachtgever. De meeste geïnterviewden geven aan samen aan de concepten te willen 

werken vanaf de eerste fase. Jargon zal deze samenwerking niet in de weg staan, aangezien de gamebedrijven 

goed in staat zijn om een vertaling te maken. Gamedesigners hebben echter wel nog te maken met 

imagoproblemen uit de media, die games als puur recreatief bestempelen. Het gegeven dat de geïnterviewde 

museummedewerkers hier bijna geen melding van maken, kan komen doordat deze musea al vrij veel ervaring 

hebben met games. De gamedesigner daarentegen komt echter nog in aanraking met onervaren instellingen, 

die deze vooroordelen wel kunnen hebben. Dit gegeven kan ook een rol spelen bij fondseninstellingen die nog 

wantrouwend staan tegenover het nut van games. Een belangrijk gegeven met het oog op het meest 

genoemde knelpunt, waar geen directe oplossing bij gegeven werd: de hoge ontwikkelkosten die games met 

zich meebrengen. Wellicht kan de museale sector nog iets leren van de commerciële gamesector op 

bijvoorbeeld het gebied van sponsoring of crowd funding. 

 

Uit de gegevens blijkt duidelijk dat beide kanten een vroege samenwerking met duidelijke afspraken, heldere 

doelen en doelgroepen prefereren, met als doel een goede match tussen inhoud en techniek. Het verschil in 

bedrijfscultuur wordt vooral gezien als een knelpunt waar beide partijen van kunnen leren. Dit kan door meer 

inzicht te bieden in elkaars werkprocessen en door zich in te leven in de al dan niet commerciële structuur van 

de instelling of het bedrijf.  

Hoewel er in de praktijk nog enkele stroeve puntjes te vinden zijn, lijken zowel gamedesigners, als 

museummedewerkers de samenwerking als een leerproces te beschouwen, waarin ieder een duidelijke rol 

dient te hebben. De musea hebben vaak de rol als opdrachtgever, die om de tafel zit met de gamedesigner als 

ontwerper of meebedenker.  

Een beter inzicht in elkaars werkwijze wordt als wenselijk beschouwd voor een nog betere samenwerking. 

Daarnaast wordt feedback op prijs gesteld als eigen leerproces en ter verbetering van het product.  



You’re Game! - Afstudeerscriptie 
 

 
117 

Conclusie Level 6: Ontwerpprocessen 
Wat voor visie hebben musea en gamedesigners op hun processen tijdens samenwerking en hoe verhoudt dit 

zich tot de processen uit de theorie? 

In de theorie lijkt een verschuiving plaats te vinden van ontwerpprocessen die puur gericht lijken op 

museumeigen producten, naar een modernere versie die ook de procedures van externe deskundigen betrekt 

en beter lijkt aan te sluiten op de ontwerpprocessen van gamedesigners. Zowel gamedesigners als 

museummedewerkers gaven aan al in een vroeg stadium samen te willen werken om ideeën en concepten te 

bedenken. Theoretisch gezien zal dit dan gebeuren in de initiatieffase van het cascademodel of de idee 

vormingsfase van het model van Lorenc, waarbij de laatste noemt dat de vroege samenwerking originele 

producten kan opleveren. Vanuit de praktijk wordt hieraan toegevoegd dat er wel duidelijke afspraken, heldere 

doelen en doelgroepen gemaakt moeten worden, met als doel een goede match tussen inhoud en techniek. 

Hoewel er in het cascademodel sprake is van de ontwikkeling van AV-producten, is het vooral het modernere 

model dat parallellen kent met de procedures van games, onder andere doordat het iteratieve testfases kent. 

Het gebruik van (visueel onaantrekkelijk) prototypes en imitaties voor het testen tentoonstellingen en hun 

interactieve installaties lijkt op iteratief gamedesign. Het nieuwe model richt zich in de pre-evaluatie zelfs op 

het gedrag van mensen, in plaats van demografische gegevens, om doelgroepen en thema’s voor 

tentoonstellingen te bepalen en stelt door prototypes reacties van het publiek vast. Het concentreren op 

gedrag, in plaats van feiten om de inhoud van de tentoonstelling en de doelgroep te bepalen, lijkt meer in de 

buurt te komen van de werkwijze van gamedesigners.  

Tijdens de samenwerking lijkt het verschil in bedrijfscultuur, jargon en feedback vooral te worden gezien als 

mogelijke knelpunten waar beide partijen van kunnen leren. Dit kan door meer inzicht te bieden in elkaars 

werkprocessen en door zich in te leven in de al dan niet commerciële structuur van de instelling of het bedrijf. 

Een beter inzicht in elkaars werkwijze wordt daarom als wenselijk beschouwd voor een nog betere 

samenwerking. Dit kan eventuele imagoproblemen voorkomen bij, op het gebied van games, onervaren musea 

en fondsen. Hoewel er in de praktijk nog enkele stroeve puntjes te vinden zijn, lijken zowel gamedesigners, als 

museummedewerkers de samenwerking als een leerproces te beschouwen, waarin ieder een duidelijke rol 

dient te hebben. Conclusie is dat het vroeg betrekken van de gamedesigner en het gezamenlijk bedenken van 

ideeën een goede optie lijkt om tot een geïntegreerd product te komen. Daarnaast moeten musea rekening 

houden met het feit dat het spel niet direct visueel duidelijk is en diverse tests nodig heeft om tot stand te 

komen. Tevens moeten musea beseffen dat feiten niet goed passen in gamesystemen, terwijl gedrag, 

processen en belevenissen dat wel doen. De kennis die zij over zouden willen brengen door middel van games, 

kan daarom het beste eerst omgezet worden naar handelingen die in het systeem passen.  De musea zullen 

vermoedelijk wel de rol als opdrachtgever houden, maar wel om de tafel zitten met de gamedesigner als 

ontwerper of meebedenker. 
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Eindbaas / Eindconclusie  

 
Zelf ben ik cultuursnuivend opgegroeid en kwam zodoende al van jongs af aan in musea. Wanneer ik echter nu 

een museum bezoek, zie ik in veel instellingen bijna geen jongeren, tenzij ze onder begeleiding van een docent 

zijn gekomen. Het zette mij aan het denken. Want nu, maar zeker in de toekomst zal deze groep, de nieuwe 

generatie museumbezoekers kunnen gaan vormen. Echter, als musea deze generatie nu niet goed weten te 

bereiken, waarom zullen ze dat dan in de toekomst wel doen? Spreken musea jongeren nog wel aan in dit 

tijdperk van kennis die je, in de vorm van een smartphone, letterlijk in de palm van je hand kunt houden?  

Een bron van kennis, waar jongeren over het algemeen ook tal van andere dingen mee doen, zoals het spelen 

van spelletjes. Ook ik besteed mijn vrije tijd graag aan mijn pc, Xbox en Gamecube. Vanuit mijn voorliefde voor 

games kwam de gedachte of deze populaire tijdverdrijving onder jongeren iets kon betekenen voor musea.  

De probleemstelling voor dit afstudeeronderzoek is daarom als volgt:  

 

“Op welke wijze kunnen Nederlandse musea en gamedesigners hun processen tijdens samenwerking op elkaar 

afstemmen om tot één vloeiend proces te komen en daarmee voor beide partijen een goed resultaat te 

bewerkstelligen?”  

 

Het doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te geven over de procesafstemming tussen Nederlandse 

gamebedrijven en musea. Door gebruik te maken van zo recent mogelijke, literaire werken en leidraden en de 

afname en vergelijking van persoonlijke interviews met museummedewerkers en gamedesigners, is er 

verbinding gemaakt tussen de theorie en de praktijk. Hierdoor werd het mogelijk om de volgende conclusie te 

trekken uit de onderdelen van dit onderzoek:  

 

 De processen van de Nederlandse gamedesigners zijn anders dan musea qua ontwikkelproces gewend 

zijn, maar kunnen op elkaar afgestemd worden door het herkennen en erkennen van de parallellen 

tussen tentoonstellingen en games en de bijbehorende processen.  

 Tevens kan de samenwerking versoepeld worden door een lichte verdieping in de werking van games. 

Dit geeft niet alleen opheldering op het gebied van vooroordelen. Het besef dat games een medium 

zijn dat de informatie uit de museumobjecten kan ontsluiten en deze zodoende wezenlijker kan maken 

voor de bezoeker, geeft meer inzicht in de aansluiting van games bij museumdoeleinden.  

 Juist vanwege deze doeleinden is het van belang dat musea games inzetten als middel dat past bij het 

overbrengen van de boodschap en niet omdat het modern, hip, of leuk is. Dit houdt ook in dat games 

op de juiste manier voor educatieve doeleinden worden ingezet, doordat de inhoudt aansluit op de 

regelstructuur van spellen.  

 Door de gamedesigner vroeg in het proces te betrekken, kan een geïntegreerd geheel ontstaan dat 

bijdraagt aan de museale bezoekerservaring. 

 

Verscheidene onderzoeksvragen hebben tot deze conclusie geleid, te beginnen bij: “Wat is de precieze 

betekenis van gamification en games voor musea?”, om de relevantie van dit onderzoek voor de beoogde 

doelgroep, de museale sector, te benadrukken. Vooraf was als hypothese gesteld dat games konden aansluiten 

bij de leefwereld van jongeren en volwassenen beneden de dertig jaar. Literatuur- en webonderzoek hebben 

deze hypothese bevestigd, hoewel de leeftijdscategorie groter was dan gedacht.  

Want nu, maar zeker in de toekomst zal de <35jaargroep, waaronder de Digital Native, een nieuwe generatie 

museumbezoekers vormen. Echter, deze doelgroep heeft door het opgroeien met (digitale) technologie een 

andere insteek dan de gepensioneerden van nu. Tegelijkertijd zien musea de noodzaak om meer eigen 

inkomsten te gaan werven en hun maatschappelijke relevantie te versterken. Musea wensen meer participatie 

voor de bezoekers, zodat deze meer betrokken kunnen zijn bij de instelling. De gamification van de 

maatschappij, die hand in hand gaat met de opkomst van de Digital Native, en de ontwikkelingen daaromheen, 

kunnen een aanleiding voor musea zijn om games toe te voegen aan het huidige museale aanbod.  
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De diverse overeenkomsten tussen games en tentoonstellingen kwamen het duidelijkst naar voren door het 

onderzoeken van de vragen: “Wat zijn volgens de theorie de belangrijkste bouwstenen van een game?” en: 

“Wat zijn volgens de theorie de belangrijkste bouwstenen van een tentoonstelling?”. De hypothese op de eerste 

vraag betrof vooral programmering, artwork en spelbesturing. De tweede vraag werd vooraf beantwoord door 

te stellen dat objecten, teksten, vitrines en bijbehorende museale programma’s de bouwstenen zouden 

vormen.  

Het is voor musea wellicht interessant om te beseffen dat games niet alleen technische zaken zijn, waaraan zij 

een verhaal kunnen verbinden, maar dat spellen zich in een groter geheel bevinden, die overeenkomsten toont 

met het tentoonstellingswezen. Gamedesigners ontwerpen geen ervaringen, maar regels voor 

(museum)games. De bezoekers leven zich in, verkennen en manipuleren deze regels, waar de huisregels van 

het museum onderdeel van kunnen zijn. Het is door deze activiteiten dat er door games een belevenis voor de 

museumbezoeker ontstaat. Het is belangrijk dat de museumregels niet conflicteren met die uit het spel zelf en 

dat alle regels duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Gameplay, of het spelen van het spel, is het grote sociale 

element van games en is de (sociale) interactie die ontstaat wanneer museumbezoekers de regels volgen om 

het spel te kunnen spelen.  

Wat betreft verhaallijnen, ruimtegebruik en sociale interactie zijn er parallellen tussen de processen in 

tentoonstellingen en bij games te bespeuren, die het samenwerkingsproces tussen musea en gamedesigners 

wellicht kunnen bevorderen.   

Door te kijken vanuit de secundaire tentoonstellingsmaterialen is gebleken dat er in de bouwstenen van een 

tentoonstelling, ruimte is voor games. Spellen kunnen dan ook een grote wisselwerking hebben met de 

elementen uit de exhibition, bijvoorbeeld doordat activiteiten eisen kunnen stellen aan licht, materiaal en 

akoestiek. Opvallend zijn wederom de overeenkomsten tussen tentoonstellingen en games. Zo beschouwen 

beide tekst en grafische elementen als verteller en doordat games in staat zijn symbolisch te communiceren, 

worden er barrières doorbroken die mensen van verschillende nationaliteit normaal belemmeren om samen te 

spelen. Daarnaast is het wellicht een geruststelling dat games, net als andere technologieën, een herkenbare 

achtergrond hebben. Want hoewel het tempo waarin technologie zich ontwikkeld hoog is, bestaan de ideeën 

erachter al vaak jaren. Dit betekent dat het medium verandert, maar dat de ontwerptechniek vaak hetzelfde 

blijft. Interessante conclusies op het gebied van deze ontwerpprocessen konden gemaakt worden door het 

beantwoorden van de vraag: “Wat voor visie hebben musea en gamedesigners op hun processen tijdens 

samenwerking en hoe verhoudt dit zich tot de processen uit de theorie?”. Door het onderzoek naar deze 

vraagstelling, kwamen er ook parallellen aan het licht op het gebied van ontwerpprocessen.  

 

Zowel gamedesigners als museummedewerkers gaven aan al in een vroeg stadium samen te willen werken om 

ideeën en concepten te bedenken. Theoretisch gezien zal dit dan gebeuren in de initiatieffase van het 

cascademodel of de idee vormingsfase van het model van Lorenc, dat parallellen kent met de procedures van 

games, onder andere doordat het iteratieve testfases kent. Dit model richt zich in de pre-evaluatie zelfs op het 

gedrag van mensen, in plaats van demografische gegevens, om doelgroepen en thema’s voor tentoonstellingen 

te bepalen en stelt door prototypes reacties van het publiek vast. Het concentreren op gedrag, in plaats van 

feiten om de inhoud van de tentoonstelling en de doelgroep te bepalen, lijkt meer in de buurt te komen van de 

werkwijze van gamedesigners. Hoewel er in de praktijk nog enkele stroeve puntjes te vinden zijn, lijken zowel 

gamedesigners, als museummedewerkers de samenwerking als een leerproces te beschouwen, waarin ieder 

een duidelijke rol dient te hebben. Conclusie is dat het vroeg betrekken van de gamedesigner en het 

gezamenlijk bedenken van ideeën een goede optie lijkt om tot een geïntegreerd product te komen. Daarnaast 

moeten musea rekening houden met het feit dat het spel niet direct visueel duidelijk is en diverse tests nodig 

heeft om tot stand te komen. Tevens moeten musea beseffen dat feiten niet goed passen in gamesystemen, 

terwijl gedrag, processen en belevenissen dat wel doen. De kennis die zij over zouden willen brengen door 

middel van games, kan daarom het beste eerst omgezet worden naar handelingen die in het systeem passen. 

De musea zullen vermoedelijk wel de rol als opdrachtgever houden, maar wel om de tafel zitten met de 

gamedesigner als ontwerper of meebedenker. Tijdens de samenwerking lijkt het verschil in bedrijfscultuur, 
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jargon en feedback vooral te worden gezien als mogelijke knelpunten waar beide partijen van kunnen leren. Dit 

kan door meer inzicht te bieden in elkaars werkprocessen en door zich in te leven in de al dan niet commerciële 

structuur van de instelling of het bedrijf. Een beter inzicht in elkaars werkwijze wordt daarom als wenselijk 

beschouwd voor een nog betere samenwerking. Dit kan eventuele imagoproblemen voorkomen bij, op het 

gebied van games, onervaren musea en fondsen.  

 

Inzicht in de werking van games toont namelijk aan dat ze niet alleen maar recreatief kunnen zijn.  

Dit werd vooral duidelijk door het beantwoorden van de vragen: “Wat is de precieze betekenis van gamification 

en games voor musea?” en: “Op welke manier en in welke mate kunnen games bijdragen aan educatie in 

musea?” Daarnaast is er ook gekeken naar de praktijk door de vraag: “Welke visie hebben musea en 

gamedesigners op het begrip “games” en hoe verhoudt deze visie zich tot de theorie?” De gamedesigners 

bleven als ontwerpers vrij dicht bij de theoretische definitie van games, terwijl de museummedewerkers meer 

de publieksgerichte elementen uit de theorie, zoals interactie, vaker noemden.  

Een tentoonstelling communiceert de boodschap van een museum naar een publiek, met behulp van de relatie 

tussen object en ruimte. Het zijn echter niet alleen de objecten, of primaire museummaterialen, die deze 

boodschap overbrengen. Secundaire tentoonstellingsmaterialen ondersteunen dit proces. Spellen vallen 

hieronder en kunnen een bijdrage leveren aan zowel narrative en performative spaces, als aan simulated 

experiences. Games kunnen zorgen voor actieve participatie en interactie binnen het museum, maar ook met 

de wereld buiten het museum, onder andere door ze in te zetten als marketingtool, educatiemiddel of als een 

actief en participatief medium tussen bezoeker en collectie. Door deze activiteit en participatie kunnen games 

een echte belevenis creëren, die aansluit op de bezoekerswensen, ofwel de experience economy. Vooral de 

jongere bezoekers zijn immers gewend aan en waarderen games als middel tot informatieoverdracht. Games 

kunnen de informatie van museumobjecten dus op een nieuwe manier communiceren naar de bezoeker. Ze 

vormen een veelzijdig leermiddel dat door musea op zowel individueel als collectief niveau ingezet kunnen 

worden, mits de informatie aansluit op het spelsysteem.  Door de activiteit en betrokkenheid die het spelen 

van spellen vereisen, lijken games niet alleen invulling te kunnen geven aan de educatieve doelen, maar ook 

aan de participatieve doelen van het museum, door onder andere het doel van het spel te koppelen aan de 

museuminhoud. Musea zouden dus op zoek moeten gaan naar informatieve boodschappen die passen in het 

spelsysteem, of de kennis die zij over zouden willen brengen omzetten naar informatie die in het systeem past. 

Het meest geschikt hiervoor lijken processen, inzichten en belevenissen. 

 

Aanbevelingen  
Dit onderzoek heeft als toegevoegde waarde dat het meer begrip biedt in de mogelijke samenhang tussen 

games en tentoonstellingen en inzicht geeft in de overeenkomsten tussen de ontwerpprocessen van beide. Er 

is over dit onderwerp nog weinig geschreven, terwijl games wel degelijk waarde hebben voor 

museumdoeleinden. Het gevolg van dit onderzoek is hopelijk dat musea games als een serieuze optie gaan 

beschouwen ter verrijking van hun aanbod en het zodoende in gaan zetten ter vervulling van hun eigen 

museale doelen en wensen, maar zeker ook die van de (jongere) bezoekers.  

Aan de hand van dit onderzoek en de eerder genoemde onderzoeksresultaten en de conclusie kunnen de 

volgende aanbevelingen gegeven worden:  

 

 Bedenk als museum goed of games het meest geschikte middel zijn om de gewenste boodschap over 

te brengen. Stel van te voren eisen aan het medium. Is interactiviteit bijvoorbeeld niet gewenst, neem 

dan ook geen game.  

 Waak ervoor dat games een middel blijven, dat als medium ingezet kan worden en geen doel op zich 

vormen. 

 Ga na of er weerstand in de organisatie is tegen games en waarom. Probeer eventuele vooroordelen 

weg te nemen door de parallellen te laten zien tussen tentoonstellingen en games. Op deze manier 

kan het museum het gamebedrijf een open blik tonen. 
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 Betrek de gamedesigner zo vroeg mogelijk in het proces. Dit zorgt niet alleen voor een goede 

afstemming op doelen en doelgroepen, maar kan ook zorgen voor frisse ideeën en zelfs een volledige 

integratie met de tentoonstelling. 

 Probeer eventuele ideeën of gewenste boodschap al zoveel mogelijk af te stemmen op de 

mogelijkheden van de regelstructuur. Op deze manier kan het samenwerkingsproces versneld worden, 

doordat de gamedesigner niet alle informatie om hoeft te zetten naar zaken die wel in een 

spelsysteem passen.  

 Musea zijn meestal gewend om vooraf een duidelijk voorstel te hebben voor de eindvorm van het 

product, (meestal een tentoonstelling). Houdt rekening met  het feit dat games allerlei gedaantes aan 

kunnen nemen en de nodige testfases behoeven voor er een eindproduct is. Besef dat games daarom 

in de eerste stadia meestal nog geen duidelijk en visueel spectaculair resultaat hebben.  

 Blijf communiceren en maak duidelijke afspraken over positie en verantwoordelijkheden. Wellicht 

kunnen museummedewerkers hun informatie over het gedrag en de wensen van hun bezoekers 

kenbaar maken aan de gamedesigners, die deze informatie kan verwerken in het spelsysteem. 

Andersom kunnen de designers meer inzicht bieden in de werking van spellen, waardoor de 

mogelijkheden van games verduidelijkt wordt voor museummedewerkers. 

 

Toekomstig onderzoek  
Erkend moet worden dat voor de praktijkkant van dit onderzoek gebruik is gemaakt van elf interviews met 

bedrijven en instellingen die bijna allemaal ervaren waren in de samenwerking tussen musea en 

gamedesigners. Wellicht zijn de conclusies en aanbevelingen anders wanneer er meer, of onervaren personen 

bij een soortgelijk onderzoek worden betrokken.  

Tevens vermeldt deze scriptie nauwelijks iets over de gevolgen op het gebied van collectiebeheer en  

-behoud. Onderzoek naar deze gevolgen van games op de collectie zal zeker een optie vormen voor 

toekomstige scriptieschrijvers.  
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Extra Content – Bijlagen 

De eindbaas is getackeld, het avontuur is echter nog niet voorbij…  

Om het laatste knagende gevoel naar kennis te stillen kan de extra content gelezen worden. Hierin staan de 

samenvattingen van de interviews met voorafgaand een profiel met extra informatie over de instelling of bedrijf 

en de reden waarom voor deze respondenten is gekozen. Daarnaast is de belangrijkste informatie uit de 

interviews overzichtelijk uiteengezet in vergelijkingstabellen in de laatste twee bijlagen.  
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Bijlage 1: Digital Dreams 
 

Type: Jonge Gamestudio 

Naam: Digital Dreams 

Plaats: Utrecht 

Website: http://www.digitaldreamsgames.com/ 

Geïnterviewd: Geert Nellen – Lead Designer en PR 

Datum: 19-03-2012 

 

 

Profiel 

Digital Dreams is een jonge gamestudio die zich richt op het maken van speelse ervaringen. Het streven is om 

telkens nieuwe elementen te introduceren, door te experimenteren en dingen te doen, die ze nog nooit gezien 

hadden in spellen.  

Het maken van verrijkende, betekenisvolle belevenissen is hun grootste streven. En dat dan ook nog vooral in 

gemakkelijke en minder tijdrovende spelletjes. Het besparen van tijd ligt echter niet alleen bij de speler, 

aangezien Digital Dreams het zelfs heeft gepresteerd om een spel in anderhalve week te maken.  

 

Achtergrond  

Ik kwam in aanraking met Digital Dreams tijdens de Salon de Muséologie: Serious Games 2. De jonge 

gamestudio heeft nog geen ervaring met het ontwerpen voor musea, maar is er wel oprecht in geïnteresseerd, 

zowel persoonlijk als bedrijfsmatig. Omgekeerd was ik zelf nieuwsgierig naar de ideeën en standpunten van dit 

jonge bedrijf en naar wat dit soort bedrijven voor de museale sector zouden kunnen betekenen.  

 

  

http://www.digitaldreamsgames.com/
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Uitgewerkt interview Digital Dreams 

Games worden door Geert als een breed begrip beschouwd en kunnen variëren van bordspel tot digitaal spel. 

Games zijn interactief en hebben een regelset met een doel, waarmee vrijwillig en overal gespeeld kan worden. 

Musea zijn volgens Geert interessant omdat ze een inspiratiebron vormen en leerzaam zijn. De instellingen zijn 

van nature bezig om de bezoekers te engageren en dit kan door games op een nieuwe manier. Tenslotte 

zoeken gamedesigners ook manieren om hun gebruikers bij een onderwerp te betrekken, wat een 

overeenkomstig doel is met musea.  

Ontwerptechnisch verwacht hij veel ideeën uit de musea zelf en vermoedt hij uitdagende en interessante 

opdrachten, maar hij hoopt ook dat musea open staan voor de ideeën van zijn bedrijf. Hij geeft dan ook de 

voorkeur aan een open communicatie.  

Games, zowel digitale als analoge, ziet hij absoluut als een middel tot kennisoverdracht, gezien de speler al 

binnen het spelsysteem zelf acteert en er onderdeel van is. Dit geldt ook voor het aanleren van vaardigheden. 

Zo noemt hij als voorbeelden dat ruimtelijke relaties in De Betoverde Doolhof, het omgaan met geld in 

Monopoly en de sociale aspecten van Poker. Spellen vormen volgens hem een interessant leermiddel voor 

diverse doelgroepen, gezien niet alleen jongeren, maar ook steeds meer volwassen geïnteresseerd zijn in 

games.  

Weerstand verwacht Geert door het verschil in bedrijfssoort, gezien gamebedrijven vooral commercieel zijn en 

musea dit meestal niet zijn. Ook denkt hij dat de oudere generatie museummedewerkers nog moeite met 

games in tentoonstellingen zal hebben vanwege eventuele vooroordelen over nieuwe media. Daarnaast zijn 

games best duur om te maken en hij vraagt zich daarom af of dit een grote drempel zou zijn voor musea. 

De voordelen wegen echter op tegen de nadelen. Een museumgame moet wel aansluiten bij de 

tentoonstellingen en de doelen van een museum. Op deze manier wordt het ook geen standaardspel, maar een 

unieke game voor het museum. Daarom zou hij graag gezamenlijk brainstormen en zo vroeg mogelijk in het 

ontwikkelingsproces betrokken willen zijn. Een goede gamedesigner moet in staat zijn om zijn jargon te 

vertalen naar de opdrachtgever. Feedback vindt hij erg belangrijk voor zelfverbetering en duidelijke afspraken 

rondom bijvoorbeeld technische oplossingen stelt hij op prijs.  

Als extra mogelijkheid noemt Geert dat games data kunnen genereren, die interessant kunnen zijn voor een 

museum. Zo kunnen musea bijvoorbeeld inzicht krijgen in de voorkeuren van hun bezoekers en dit gebruiken in 

andere projecten.  
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Bijlage 2: Dutch Games Association 
 

Type: Belangenorganisatie Gamesector 

Naam: Dutch Games Association 

Plaats: Utrecht 

Website: http://www.dutchgamesassociation.nl/ 

Geïnterviewd: Pim Bouman - voorzitter 

Datum: 10-04-2012 

 

 

Profiel  
De Dutch Games Association is de sectororganisatie van de Nederlandse game sector.  De missie van de DGA is 

het bevorderen van een gezond klimaar voor de sector.  

Dit doet de DGA door middel van: 

 Het stimuleren van ondernemerschap, samenwerking en zakendoen (nationaal en internationaal). 

 De vorming van een actieve lobby naar de overheid en overige sectoren (ook investeerders) 

 Een actieve profilering bij het reageren op actuele ontwikkelingen op gamesgebied in de media. 

 Het vormen en faciliteren van een kennisplatform. 

 Verbinden en Adviseren en coördineren op het gebied van games bij onderwijs en research. 
 

 

 Achtergrond  
Ik was zeer benieuwd naar hoe een belangenorganisatie van de gamesector aankijkt tegen samenwerking met 

de museale sector. Ik denk dat deze organisatie veel kan doen om het beeld dat musea hebben van games te 

veranderen en mede daardoor de twee sectoren dichter bij elkaar kunnen brengen. Omdat de DGA zich ook 

bezig houdt met games als middel voor onderwijs en ik dit ook behandel in mijn scriptie, leek mij hun mening 

en standpunten over musea en games erg bruikbaar voor mijn eigen onderzoek.  

  

http://www.dutchgamesassociation.nl/
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Uitgewerkt interview Dutch Games Association  

 

Spellen zijn leuk omdat je van ze kunt leren. Het zijn activiteiten of simulaties met een regelset die 

mogelijkheden bieden voor interactie. Een speler heeft bepaalde vaardigheden nodig om het doel van het spel 

te bereiken, zoals hand-oogcoördinatie of bepaalde kennis. Spellen worden hoofdzakelijk als 

entertainmentmiddel  gebruikt, ,m aar steeds vaker worden spellen ook ingezet als toegepast leermiddel. Door 

middel van simulaties kunnen bijvoorbeeld complexe en kostbare handelingen op een goedkope en speelse 

wijze worden nagebootst. In de volksmond worden games vaak nog gezien als iets voor vijftien tot 

achttienjarige jongens die in een donkere kamer voor hun beeldscherm zitten.  

Games zijn echter een medium dat voor iedereen geschikt kan zijn en dat steeds meer opkomt in de huidige 

maatschappij. Mensen leren bijna automatisch van games doordat het regelsysteem direct feedback geeft op 

datgene dat ingevoerd wordt door de speler. Elk ander leermiddel heeft een vaste volgorde voor de leerstof, 

terwijl games de mogelijkheid bieden om te experimenteren en daardoor leerstof op maat en per persoon aan 

kan bieden. Games kunnen verdieping brengen en voor meer interactie in musea zorgen. Het is een middel dat 

een persoon snel aangrijpt en kan daardoor voor meer betrokkenheid zoeken. Gamemechanismes zijn zeer 

divers en kunnen verschillen van een zoekplaatje tot een spel waarbij de bezoeker mee moet denken over 

bepaalde principes. Door deze gevarieerdheid zijn games ook toepasbaar in musea. 

Het is daarbij wel van belang dat de bezoekers het spel zo snel mogelijk snapt, en het spel toegankelijk is, dit is 

een van de uitdagingen bij het ontwerp . Aan de opkomst van de audiotour is te merken dat bezoekers open 

staan voor technologie in een museum. Pim ziet echter het medium minder snel voor zich in formele galerieën 

en kunstmusea, door het speelse karakter van games. Dit neem echter niet weg dat het onmogelijk is, de 

mogelijkheden van spellen zijn eindeloos. 

 

Op dit moment wordt er nog niet veel tussen de games- en museale sector samengewerkt maar hij ziet dit 

zeker als een optie. Bij een samenwerking tussen gamebedrijven en musea zou een duidelijke rolverdeling van 

belang kunnen zijn, waarbij bijvoorbeeld musea de opdrachtgever zijn en de gamebedrijven de uitvoerders. Dit 

betekent niet dat andere modellen uitgesloten moeten worden. Samen brainstormen en elkaar beter leren 

kennen vindt Pim van belang. Jargon kan een leuke manier zijn om nieuwsgierigheid op te wekken en met 

elkaar in gesprek te gaan. Het zou een samenwerking niet in de weg mogen staan. 

Een groot verschil tussen musea en de gamesector is de bedrijfscultuur, waarbij de eerste niet-commercieel is 

en de tweede veelal wel. Een goed begrip naar elkaar toe is daarom van belang. Goede afspraken over de 

kosten zijn ook belangrijk, aangezien deze nog wel eens onderschat kunnen worden. 

Games kunnen volgens Pim het museumbezoek meer beleving bieden door interactie en een bijdrage vormen 

aan educatieve activiteiten. Daarnaast ziet hij mogelijkheden op het gebied van marketing door onder andere 

apps voor thuis te ontwikkelen, om op die manier de museumervaring te verlengen. 
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Bijlage 3: Fourcelabs  
 

Type: Gamedesigners  

Naam: Fourcelabs 

Plaats: Utrecht 

Website: http://www.fourcelabs.com/ 

Geïnterviewd: Karel Millenaar – Visueel- en spelontwerper 

Datum: 18-04-2012 

 

Profiel  
 

Fourcelabs vervaagt de grenzen tussen het virtuele en fysieke door innovatieve game-installaties te ontwerpen. 

Hun speelse installaties bevinden zich in publieke ruimtes als studentenhuizen, zorginstellingen, maar ook op 

festivals. Het experimentele, fysieke interface ontwerp gaat vaak helemaal uit in de ruimte zelf en wordt zo een 

geïntegreerd onderdeel. Dat de spellen van Fourcelabs ook volwassenen aanspreken, toont hun prijswinnende 

Wip ’n Kip, die de Beste Nieuwe Media Productie Publieksprijs mocht ontvangen.  

Achtergrond  
 

Ik ontmoette Karel via een college dat hij gaf op de Reinwardt Academie. Het bijzondere van de projecten van 

Fourcelabs is dat ze ook heel gericht volwassenen aanspreken en ook buiten de hightech oplossingen denken. 

Het spel wordt zo veel mogelijk geïntegreerd met de ruimte, waardoor er geen losstaande consoles ontstaan 

die mensen afsluit van wat er om zich heen gebeurt. Musea en tentoonstellingen zijn ook opgebouwd uit 

fysieke ruimtes en vanwege de focus van Fourcelabs op dit soort ruimtes, was ik benieuwd naar hun standpunt 

en meningen over musea en games.  

 

  

http://www.fourcelabs.com/
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Uitgewerkt interview Fourcelabs 

 

Games kunnen volgens Karel op drie manieren bekeken worden. Vanuit het ding zelf, is een game iets dat 

iemand in staat stelt om te spelen. Het creëert door middel van regels een ruimte waarin gespeeld kan worden. 

Vanuit de activiteit bekeken, geven spellen de speler beperkte middelen om een doel te bereiken, door middel 

van betekenisvolle handelingen. Vanuit de ervaring geven games een beleving met door middel van de 

betekenisvolle handelingen die je doet. Dit kan een beleving van zijn van bijvoorbeeld macht, leren of iemand 

anders zijn. Karel hoopt dat games steeds meer geïntegreerd raken in tentoonstellingen door meer gebruik te 

maken van bestaande middelen als ruimte, objecten en de structuur van de exhibit. Op dit moment ziet hij nog 

vaak dat een game in huis wordt gehaald, omdat het aantrekkelijk en modern is, maar zo wordt het vaak geen 

onderdeel van de totaalbeleving van het museum. De vorm van een spel is echter belangrijk, het moet iets 

toevoegen aan de ruimte en geen losstaande console worden. Games zijn geen magisch iets, mensen komen 

naar het museum voor het museum. Wat games daaraan kunnen toevoegen zijn activiteit, dynamiek en de 

mogelijkheid om bezoekers op een andere manier feedback te laten geven. Natuurlijk vormen spellen ook een 

educatieve mogelijkheid, hoewel dit niet overdreven moet worden. Hoe meer een game met de fysieke wereld 

betrokken is, hoe minder er geleerd kan worden. De belasting moet tevens niet te zwaar worden voor de speler 

of bezoeker. Door het spelen van het spel zelf, leer je automatisch vaardigheden om het spel te kunnen spelen.  

Op dit moment ervaart Karel dat musea het soms lastig vinden om zich voor te stellen hoe een game in hun 

ruimte past, omdat er nog veel onbegrip over het medium bestaat. Daarnaast is er soms terughoudendheid 

vanwege de nieuwheid van het medium en het imago. Hij hoopt dan ook dat er meer begrip komt bij musea 

om de waarde in te zien van games en er zodoende meer tijd en geld aan willen besteden. Een knelpunt is vaak 

het budget, maar ook dat een gamedesigner te laat in het proces betrokken wordt. Het liefst wordt hij bij de 

conceptvorming van de tentoonstelling betrokken, zodat zijn game niet iets voor erbij is, maar een 

geïntegreerd onderdeel wordt. Onderlinge ideeënuitwisseling stelt hij dan ook zeer op prijs. Daarvoor is het 

wel van belang zegt hij, dat gamedesigners de processen van musea ook beter begrijpen. Het moet duidelijk 

zijn wie wat bepaald en waar in het besluitvormingsproces staat. De positie en verantwoordelijkheid moeten 

duidelijk zijn. Het liefst wordt hij benaderd door musea, aangezien het bij veel musea onduidelijk is bij wie je 

moet zijn om ideeën in te brengen. Idealiter zou hij de vrijheid willen krijgen om zijn spellen op de realiteit af te 

kunnen stemmen, dus om tijdens de tentoonstelling nog zaken te veranderen om het spel te optimaliseren. 

Daarvoor zouden afspraken gemaakt moeten worden over wat er wel of niet veranderd zou mogen worden. 

Games kunnen helpen bij het realiseren van de doelen van musea door meer interactie en betrokkenheid te 

creëren door een toevoeging te geven op de museumbelevenis. Het hoeft dan niet altijd een letterlijk spel te 

zijn. Er kunnen ook speelse elementen ontwikkeld worden, die reactie of interactie uitlokken, waardoor de 

tentoonstellingservaring speelser wordt. Spelprincipes stellen musea in staat om niet alleen te geven, maar ook 

informatie te nemen van de bezoeker.  
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Bijlage 4: Gemeentemuseum Den Haag 
 

Type: Kunstmuseum 

Naam: Gemeentemuseum Den Haag 

Plaats: Den Haag 

Website: http://www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=000001 

Geïnterviewd: Jet van Overeem – conservator educatie  

Datum: 29-03-2012 

 

Profiel  

Het Gemeentemuseum Den Haag is een zelfstandig geworden museum met een rijke en gevarieerde collectie. 

Van moderne kunst en kunstnijverheid tot mode en kunst, deze instelling heeft het in huis. Bij het museum zijn 

ongeveer hondervijfenveertig mensen werkzaam. Daarnaast huurt de instelling vaak andere bedrijven in die in 

opdracht werkzaamheden uitvoeren. Bijzonder aan het Gemeentemuseum zijn de Wonderkamers. Deze 

ruimtes zijn bedoeld als een spannende inleiding op het kunstmuseum en bieden een meer speelse manier van 

leren en ervaren dan mogelijk is binnen een klassieke museale opstelling. Elke Wonderkamer is een wereld op 

zich, met een eigen sfeer en inrichting die past bij het onderwerp. Leerlingen worden aangesproken op hun 

verbeeldingskracht en geprikkeld hun kennis te testen en te vergroten op het gebied van mode, muziek, 

kunstnijverheid en moderne kunst.  

Achtergrond  

Een aantal jaren geleden bezocht ik met de academie het Gemeentemuseum. Wat mij fascineerde was het 

contrast tussen de klassieke museale opstelling en Wonderkamers. Vooral het feit dat deze laatste een meer 

speelse manier van leren en ervaren biedt, sprak mij erg aan. De spellen en interactieve installaties die het 

museum biedt, sluiten aan op de thema’s van de kamers. Het Gemeentemuseum vond ik relevant om bij mijn 

onderzoek te betrekken, gezien zij nu bezig zijn met een nieuwe versie van deze Wonderkamers. Mijn vragen 

waren vooral toegespitst op de actieve samenwerking tussen verschillende betrokken partijen van zo’n  groot 

project.  
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Uitwerking interview Gemeentemuseum Den Haag 

Als we in dit interview de term ‘games’ gebruiken is dat prima, het is maar hoe je het noemt, zelf spreekt zij 

meestal van ‘(digitale) applicaties’ en daarom geeft zij hier een ruime definitie aan het begrip games. Alles dat 

in spelvorm is, een (educatief) doel heeft en interactief is, ziet zij als een game. Games werken concreet naar 

een eind toe en geven onmiddellijk feedback. Games vallen onder het terrein van de nieuwe media en wordt 

door het Gemeentemuseum ook zo ingezet in hun Wonderkamers. De achterliggende gedachte van deze 

ruimtes was dat het museum een gebied anders aan wilde pakken dan de rest van het kunstmuseum. De 

doelgroep bestond uit tieners en de redenering erachter was om deze personen meer te laten leren en 

genieten van de collectie, dat ze een middel in moesten zetten dat aantrekkelijk was voor deze doelgroep. Uit 

onderzoek bleek dan ook dat door het inzetten van games als nieuwe media bij jongeren de waardering voor 

het museum omhoog ging. 

Jet beschouwt games als een middel om iets te doen, zoals het overdragen van kennis en vaardigheden en niet 

een doel op zich. Hoewel dit volgens haar beperkt is, draagt elk medium een steentje bij. Games kunnen een 

intermediair vormen tussen de objecten en de bezoeker, waardoor een museumbezoek aantrekkelijker wordt. 

Het competitie-element kan ingezet worden om samenwerking te bevorderen in teamverband, maar het moet 

geen akelige afvalrace worden.  

Games kunnen bezoekers afleiden van de objecten en het lastig maken om mensen esthetisch te laten 

genieten van kunst. Daarnaast zijn games niet voor iedereen aantrekkelijk. Als grootste knelpunt noemt Jet de 

kosten voor het ontwikkelen spellen. Fondsen zetten soms hun vraagtekens bij games door het imago van iets 

dat alleen maar leuk is, waardoor er discussies ontstaan over wat je aan games hebt. De knelpunten zitten in 

ieder geval niet in de samenwerking. Jet beschrijft een bij het ontwikkelen van Wonderkamers 2.0 een hechte 

samenwerking tussen het museum als opdrachtgever, de tentoonstellingsontwerpers, de gamedesigners en 

een bedrijf voor licht en mediasturing. Het museum benaderde de bedrijven en met drie partijen hebben ze om 

de tafel gezeten. Het idee werd opgepakt door het gamebedrijf en verder uitgewerkt. Jargon ziet Jet vooral als 

aanleiding om zelf meer kennis op te doen door naar de begrippen te vragen, welke prima vertaald worden 

door het bedrijf. Feedback is vaak aan de orde, niet alleen voor technische storingen, maar ook om te 

evalueren hoe het met het product gaat.  

Hoe games in een tentoonstelling passen, ligt volgens Jet deels aan het soort museum In kunstmusea kunnen 

de spellen esthetisch bijten in de omgeving, terwijl zij dit minder ervaart in onder andere natuurhistorische 

musea. Als tip geeft ze mee om games in een kunstmuseum te scheiden, zoals het Gemeentemuseum in de 

Wonderkamers een totaal andere aanpak maakten dan in de rest van het museum.  

Jet noemt het wel van belang om je als gamedesigner te realiseren dat games in tentoonstellingen geen 

commercieel en puur recreatief doel dienen, zoals ze misschien gewend zijn.  

Games leveren volgens Jet een geheel eigen en specifieke bijdrage aan de museumervaring. Het zijn middelen 

van nu en het is goed om als museum actueel in de maatschappij te staan.  
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Bijlage 5: IJsfontein 

 
Type: Ervaren museumgameontwerper 

Naam: IJsfontein 

Plaats: Amsterdam 

Website: http://www.ijsfontein.nl/  

Geïnterviewd: Evert Hoogendoorn - gamedesigner 

Datum: 20-03-2012 

 

 

Profiel 
 

IJsfontein produceert voor onder andere mediaproducties en is een specialist is interactieve communicatie. De 

dertig werknemers, variërend van concept directors tot marketingmedewerkers en ontwerpers heeft al 

meerdere games ontworpen voor musea, maar maakt ook interactieve tentoonstellingen en web-tools. Het 

bedrijf heeft al verscheidene nationale en internationale prijzen gewonnen voor haar ontwerpen. Naast de 

museumsector werkt IJsfontein ook voor commerciële sectoren en voor de zorgsector.  

 

Achtergrond  
 

Dit bedrijf is tot nu toe een van de bekendste ontwerpers van museumgames, waardoor ik hun mening en 

standpunten over mijn afstudeeronderwerp erg interessant vond om in mijn onderzoek te verwerken. Ik was 

benieuwd of een ervaren bedrijf dezelfde opvattingen zou hebben als jongere bedrijven, of dat deze juist erg 

zouden verschillen. Daarnaast had ik interesse in IJsfontein door hun oprichting van de website 

www.mijntikkit.nl, een website waar kinderen en jongeren allerlei museumgames kunnen spelen, die in relatie 

staat tot de collecties en het museum zelf.  
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Uitgewerkt interview IJsfontein 

 

Evert beschouwt games als een vrijwillige poging om onnodige obstakels te overkomen (definitie van filosoof 

Berhard Suit), waarbij de speler voldoening ervaart, zonder te hoeven winnen. Het meedoen aan een spel is 

vrijwillig. Spellen bestaan uit regels, maar omdat mensen verhalen makkelijker onthouden, hebben games een 

narratieve laag over de regels heen liggen. Daaromheen bevindt zich een sociale laag, die een vertaling vormt 

naar de echte wereld. Het is leuk om met mensen samen te spelen, te winnen en iets te leren. Het doel van een 

gamedesigner is om het gedrag van de speler in de sociale laag te ontwerpen door regels te maken.  

Games zijn niet alleen maar leuk voor kinderen, ze kunnen de boodschap van het museum ondersteunen. 

Hierdoor ligt het verband tussen museum en game niet alleen maar in de narratieve laag, maar wordt de 

essentie van de tentoonstelling verwerkt in de essentie van het spel. Door een historisch spel zelf te spelen, 

kunnen de bezoekers het ook beter begrijpen. Door het lichaam te activeren kan een mens veel beter 

informatie onthouden en kan hij met een gevoel van actieve energie de tentoonstelling verlaten. Evert komt 

nog vaak de overtuiging bij musea tegen dat een bezoek begint bij de kassa en eindigt in de winkel, waarbij 

wordt vergeten dat een dagje uit vaak begint bij het internet op vaders i-Pad. Musea hebben in zijn ogen twee 

taken,  dingen ervaarbaar maken (erfgoed) en dingen bewaren en informatie hierover geven (kunst) en dit 

moeten ze beter en leuker doen dan wikipedia om bezoekers te trekken. Daarom moeten ze hun marketing 

niet alleen richten op mensen die al naar musea willen, maar ook nieuwe doelgroepen aanboren, op een 

manier die bij die groep past.  Games passen volgens hem prima in het concept van het 

informatieverstrekkende museum, hoewel de informatie wel binnen het spelsysteem van doelen en obstakels 

moet passen.  

Als knelpunt ziet hij dat musea verhalen vertellen via feiten zoals wanneer schilders overleden zijn, maar dat 

games gaan over systemen en gedrag. Hierdoor raakt de essentie van een gamedesigner niet aan de essentie 

van een museum. Dit hoeft echter geen probleem te zijn, wanneer een museum bereid is om andere zaken dan 

feiten, zoals processen of natuurwetten, in een game te verwerken. Evert noemt de nieuwe geletterdheid als 

een grote motivatie om games in tentoonstellingen te plaatsen. Games passen in de ontwikkelingen van de 

huidige tijd, je kan er wel tegen zijn, maar negenennegentig procent is ermee opgegroeid. Hij ziet de 

wisselende bezoekersaantallen in tentoonstellingen als een uitdaging, maar weet zijn ontwerpen daarop aan te 

passen. Zo heeft IJsfontein een game-installatie ontworpen die op vijf afzonderlijke schermen gespeeld kan 

worden, maar die ook in een carrousel van gekoppelde schermen door groepen gebruikt kan worden.  

IJsfontein wordt vooral benaderd door musea, maar wordt soms ook uitgenodigd voor pitches, waarbij het 

beste ontwerp van verschillende designers wordt uitgekozen. Doordat het bedrijf ervaren is hebben de 

medewerkers geen last van jargon vanuit musea en zijn ze in staat om een vertaalslag de andere kant op te 

maken. Evert vindt weerstand tegen games vanzelfsprekend, aangezien deze er bijna bij elk groot project is. 

Veel musea geloven nog niet erg in de kracht van games, totdat ze zien wat ze kunnen, aldus Evert. De 

middelgrote musea twijfelen het meeste, aangezien die gewend zijn om voorzichtige budgettaire keuzes te 

maken. 

Games kunnen de unieke collectie van musea op een eigen manier laten zien en een trigger vormen voor de 

bezoeker om naar de instelling te gaan. Tegenwoordig hoeft een mens zijn deur bijna niet meer uit om zijn 

behoeftes te vervullen, waardoor musea voor een exclusieve belevenis moeten zorgen. Games kunnen hierbij 

helpen en zelfs herhaalbezoek stimuleren.    
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Bijlage 6: Monobanda 
 

Type: Gamedesigners  

Naam: Monobanda   

Plaats: Utrecht 

Website: http://www.monobanda.nl/ 

Geïnterviewd: Sjoerd Wennekes - CEO 

Datum: 05-04-2012 

 

 

 

Profiel  
 

Monobanda gebruikt moderne technieken als motion tracking, lichtprojectie, smartphones en RFID om fysieke 

ruimtes te verrijken met een extra dimensie. Deze dimensies lokken acties en reacties uit, informeren mensen 

of scheppen een context. Monobanda creëert een fusie tussen fysieke ruimte en techniek, die verrassende en 

toegankelijke ervaringen oplevert voor bezoekers of klanten. Het bedrijf werkt nauw samen met andere, 

kleinere bedrijfjes en zzp’ers om de veelzijdigheid van de producten te waarborgen en het publiek te blijven 

verrassen met toegankelijke, speelse, frisse en nieuwe ideeën.  

 

Achtergrond  
 

Ik vond de ervaring die Monobanda heeft met het samenwerken met musea belangrijk voor mijn onderzoek. Zij 

ontwerpen vrij specifiek voor fysieke ruimtes, met technieken die ik tot dan toe nog niet was tegengekomen. Ik 

werd dan ook vrij enthousiast van de voorbeelden die op hun website stonden en wilde graag weten hoe zij 

hun producten zagen in relatie tot musea.  
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Uitgewerkt interview Monobanda 

 

Games kunnen volgens Sjoerd beschouwd worden als zowel spellen als spelen. Het spel creëert een situatie 

met hindernissen of obstakels, die iemand voor zijn plezier wil oplossen. Obstakels moeten hierbij heel breed 

genomen worden. Een winnend doel is vooral iets dat sport betreft.  

Games zijn een medium en passen daarom goed in musea, die tenslotte al van veel verschillende media gebruik 

maakt. Een game is toegankelijk voor iedereen die van een plezierige uitdaging houdt. Het medium moet wel 

het middel zijn om iets te realiseren en geen doel op zich. Die realisatie kan het overbrengen van informatie 

zijn, of het laten beleven van bijvoorbeeld een stukje historie. Sjoerd verwacht dat musea steeds meer gebruik 

zullen gaan maken van games, niet alleen om nieuwe bezoekers te trekken, maar ook om met de tijd mee te 

gaan.  

De samenwerking met musea ziet hij als een botsing van culturen, waarvan beide sectoren iets kunnen leren. 

Musea zijn gewend om op subsidie te rekenen, waardoor ze bedrijfsmatig een vrij trage besluitvorming 

hebben. Gamedesigners zijn echter commercieel ingesteld en zijn afhankelijk van winst en moeten vooruit 

kunnen plannen, waardoor dit kan botsen met het trage besluitvormingsapparaat van musea. Aan de andere 

kant beschouwt Sjoerd musea wel als mooie plekken om games te maken en waar ook de esthetische kant van 

een spel gewaardeerd wordt. Door ervaring gaat de samenwerking steeds beter en het bedrijf staat open voor 

nog meer ervaring op dit gebied. Hij krijgt dan ook graag feedback op zijn producten, zodat hij van de 

ervaringen kan leren. Musea moeten echter wel voorbereid zijn op de snelle werkwijze die Monobanda 

hanteert. Uit eigen ervaring weet Sjoerd dat inleving in elkaars bedrijfscultuur erg belangrijk is. Eventueel 

technisch jargon kunnen ze prima omzetten naar begrijpbare taal.  

Weerstand tegen games wordt vooral veroorzaakt door het imago dat andere media creëert. Games zijn echter 

prima in staat om mensen iets te leren, mede doordat de maatschappij steeds meer gewend raakt aan 

techniek. Ditzelfde geld voor het aanleren van vaardigheden, wat bijvoorbeeld kan door simulaties. 

Voorwaarde is wel dat het medium goed gebruikt wordt en past bij de vaardigheid. Zo zijn talen, rekenen en 

scheikundige principes prima aan te leren via games, maar wordt koken een lastige kwestie. Een serious game 

moet daarentegen ook niet te serieus worden. Sjoerd vergelijkt dit met het leren van economie uit een stoffig 

en saai boek, of dezelfde materie uit een goed vormgegeven, lekker leerbaar boek. Het tweede spreekt mensen 

beter aan en daardoor komt de stof vaak beter over. De kosten van een game worden vaak nog wel 

onderschat. Sjoerd ziet dan ook vooral de kleine en middelgrote gamebedrijven voor grote musea werken. 

Hoewel het niet alle mensen aan zal spreken, is het zeker van belang om een goed doelgroepprofiel te hebben, 

zodat er een aansluitende interface gemaakt kan worden.  

 

Mensen raken steeds meer gewend aan techniek en games zijn een actueel medium dat deze mensen 

aanspreekt. Daarom kunnen games, mits goed uitgevoerd, zeker bijdragen aan het huidige museale aanbod.  
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Bijlage 7: Nationaal Glasmuseum Leerdam 
 

Type: Kunstmuseum 

Naam: Nationaal Glasmuseum   

Plaats: Leerdam 

Website: http://www.nationaalglasmuseum.nl/ 

Geïnterviewd: Saskia Waterman - digitalisering  

Datum: 14-03-2012 

 

Profiel 
 

Het Nationaal Glasmuseum te Leerdam is een kunstmuseum dat een grote collectie nationaal en internationaal 

glas vertoont. Niet alleen het verleden van glas staat centraal, het museum kijkt nadrukkelijk ook naar de 

toekomst van glas.  

Het museum lag eerst gelegen in het historische pand van de bevlogen directeur van de Leerdamse glasfabriek. 

Later is ook de naastgelegen villa van de financieel directeur aangekocht. Door middel van grote glazen 

loopbruggen werd er een bijzondere architectuur ontworpen, die het tevens mogelijk maakt om de gehele 

glascollectie aan de bezoeker te tonen. Daarnaast bezit het museum een fantastische tuin waarin plaats is voor 

zowel kunstwerken, als een terras om gezellig wat te drinken. Bezoekers kunnen op dit moment gebruik maken 

van een i-Podtour voor volwassenen of voor kinderen, of gewoon op de ouderwetse manier genieten van alle 

pracht en praal die het diverse glaswerk te bieden heeft.  

Samen met de Glasblazerij Leerdam vormt het museum Stichting Glas. Deze stichting is de drijvende kracht 

achter een stabiele en avontuurlijke toekomst voor het Nederlandse glas in een internationale context.  

Dit doel wordt mogelijk gemaakt door een klein vast personeelsbestand, die geholpen wordt door de tomeloze 

inzet van ongeveer honderdveertig vrijwilligers.  

 

 

Achtergrond  
 

Een van de redenen dat ik een interview wilde met het Nationaal Glasmuseum is dat ik er zelf korte tijd als 

stagiaire gewerkt heb en wist dat er al contact was geweest tussen het museum en een gamebedrijf. 

Interessante punten om te onderzoeken leek mij hoe dit contact was verlopen, wat de achterliggende ideeën 

en wensen waren en welke redenen er waren om het project niet door te laten gaan. Daarnaast was ik 

nieuwsgierig naar hoe en of een breekbare kunstcollectie gecombineerd kon worden met de speelsheid van 

games. Het museum heeft namelijk naast vitrines, ook objecten in de vrije ruimte staan.  
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Uitgewerkt interview Nationaal Glasmuseum 

Een game is volgens Saskia een spel, met spelregels, een doel en spelers. Het is een vorm van vermaak, waarbij 

er allerlei toepassingsmogelijkheden open staan. De belevenis moet daarbij centraal staan en niet de techniek 

eromheen. De toegevoegde waarde van spellen ligt vooral op het brengen van actie en interactie in een 

tentoonstelling. Het kan bezoekers lokken en voor entertainment zorgen, maar mensen kunnen zeker ook leren 

van games. Zo kunnen ze inzichten versterken en processen laten zien, kennis bieden en inzichten geven. Bij 

rollenspellen is de inleving / beleving van een ander persoon erg sterk voor het bieden van andere standpunten 

en denkwijzen.  

Games kunnen de collectie in een andere setting brengen en spreken duidelijk bepaalde mensen aan. Games 

gaan waar jongeren gaan, maar Saskia noemt ook de oudere, digitaal geïnteresseerden, hoewel deze misschien 

een behoefte heeft aan een wat serieuzere toon. Eigenlijk beschouwt ze spellen als geschikt voor iedereen die 

ermee opgegroeid is, waarbij ze als voorbeeld haar vrienden van rond de vijfendertig geeft, die ook nog steeds 

games spelen.  

Het Glasmuseum heeft veel breekbare objecten, wat misschien gezien kan worden als reden tot weerstand 

tegen spelactiviteiten in het museum. Saskia noemt dit echter een punt dat te overkomen moet zijn. Het 

grootste nadeel vindt ze de kosten van het spel. Het feit dat het museum met vrij korte planningen werkt, weet 

ze niet zeker of dit een probleem vormt bij gamedesigners. Het lijkt haar het beste om een gamebedrijf zo 

vroeg mogelijk bij het ontwerpproces van de tentoonstelling te betrekken, om te voorkomen dat belangen 

gaan schuren. Het Glasmuseum werkt met veel last-minute processen en ze hoopt dat dit de gamedesigners 

niet zal afschrikken. Een wederzijdse vertrouwen in elkaars kennis en vaardigheden en duidelijke afspraken 

lijken haar de beste manieren om knelpunten te overkomen. Gamedesigners realiseren het spel en zijn 

technisch goed, terwijl tentoonstellingsontwerpers veel informatie over het onderwerp hebben en goed zijn 

met teksten. Een iteratief proces lijkt haar zelf wel prettig, gezien er zo eenvoudig fouten te corrigeren zijn en 

producten vaak toch niet in een keer geleverd kunnen worden. Wel moeten er duidelijke afspraken zijn wat 

betreft kosten, reparatie en reservemateriaal. Een communicatie achteraf stelt ze ook op prijs, om de 

resultaten te bespreken en feedback te kunnen krijgen en geven. De verwachting is dat de gamedesigner een 

goede vertaling kan maken van het gamejargon.  

 Saskia denkt dat er meer te halen valt uit de bestaande middelen in haar museum, zoals de i-Pods en de goede 

WiFi verbinding en ziet games als een aantrekkelijke en potentiële optie.    
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Bijlage 8: NCB Naturalis 
 

Type: Natuurhistorisch Museum 

Naam: Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis 

Plaats: Leiden 

Website: http://www.naturalis.nl/nl/ 

Geïnterviewd: Frank Vermeij – technisch ontwikkelaar  

 Pieter Aartsen – ruimtelijk ontwerper 

Datum: 28-03-2012 

 

Profiel  
 

NCB Naturalis staat met zijn bijzondere collectie van zevenendertig miljoen objecten, vijfde op de 

wereldranglijst. Dit is zowel qua omvang als qua samenstelling.  

Naturalis is een plek waar jong en oud, van scholier tot amateurwetenschapper, zich verwondert, over het 

leven op aarde, de natuurlijke diversiteit en de processen die daarachter schuilgaan. Het museum werkt aan 

biodiversiteit met een collectie van wereldformaat, een combinatie van onderwijs, onderzoek, 

publiekseducatie en persoonlijke beleving.  

De instelling werkt samen met onder andere Universiteit Leiden, Universiteit Amsterdam en Wageningen 

University.  

Het Naturalis biedt een thuis voor wetenschap, collectie, onderwijs en publiek en kent verscheidene 

interactieve installaties voor zowel jong als oud. Dit natuurhistorische museum maakt gebruik van een zeer 

groot personeelsbestand om haar doelen te realiseren.  

 

Achtergrond  
 

Een van de meest interessante punten aan het Naturalis vind ik de gigantische collectie die ze huisvesten. Ik 

vroeg mij vooral af of games kunnen helpen deze collectie te ontsluiten en openbaar te maken voor de 

bezoeker. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in het grote aantal interactieve (spel)installaties die het museum 

heeft. Hoe en waarom zijn deze tot stand gekomen en wat voor invloed ze hebben op de bezoeker waren mijn 

uitgangspunten voor het interview.  
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Uitgewerkt interview Naturalis 

 

Frank en Pieter zien games als interactiviteit, een vorm van spelend leren en als actieve betrokkenheid. Games 

zijn niet alleen hands-on activiteiten, maar betrekken ook de geest van de speler. Het is een 

overdrachtsmiddel, net als tekstbordjes en films, dat vooral gericht is op interactie. Spellen hebben vaak een 

competitie-element, maar dit wordt toch als iets negatiefs opgevat, waardoor ze dit aspect het liefst vermijden 

in games. Het Naturalis heeft ervaring met zowel spellen als met speelse invloeden in de tentoonstelling. Zo 

had het museum een speurspel, waarbij samengewerkt moest worden, maar hadden ze ook een animatie van 

water, waarin een krokodil op willekeurige plekken verscheen. Dit bracht het gevoel over van een gnoe, die de 

rivier over moet steken op zoek naar voedsel, maar die elk moment door een krokodil gegrepen kan worden. 

De interactiviteit van spellen brengt volgens Frank en Pieter drama en beweging over en maakt het daardoor 

mogelijk om een rol duidelijk te maken, in tegenstelling tot de traditionele middelen die enkel de boodschap 

overbrengen.  

Hoewel zij spellen niet alleen voor kinderen geschikt vinden, maar ook voor volwassenen, merken ze wel dat 

sommige oudere, conservatievere museumbezoekers de interactie soms vervelend vinden. Toch zien ze een 

veranderende houding ten opzichte van spellen, aangezien ze de afgelopen tien jaar interactiviteit steeds 

populairder en meer geaccepteerd zien worden. Een nadeel dat moeilijker te overkomen is, is de budgettaire 

kwestie. Het ontwikkelen van spellen is vrij prijzig en mechanische interactiviteit vraagt vaak ook aandacht van 

het personeel.  

Daarnaast kan de interface van een game te ingewikkeld zijn voor de bezoeker, aangezien er in een 

tentoonstelling vrij weinig tijd is om te communiceren, moet het spel snel te begrijpen zijn. Dit probleem 

ontstond doordat ze zelf niet veel ervaring hadden met games en game flow en gamebedrijven niet in staat zijn 

om een idee zomaar over te nemen, gezien de complexe structuur van een spel. Pieter en Frank erkennen dat 

de samenwerking nu steeds beter gaat, doordat ze zelf meer begrijpen van games en alles beter uitdenken. Zij 

benaderen de gamedesigner altijd zelf met een vraag. Jargon stond niet in de weg bij de samenwerking, 

aangezien de gamedesigners goed in staat waren om een vertaling te maken.  

Games worden gezien als een overdrachtsmiddel dat op het juiste moment en op de juiste manier ingezet 

moet worden, hoewel Frank en Pieter opmerken dat dit eigenlijk voor alle media geldt. Spellen hebben het 

vermogen om de bezoeker vast te houden en bezoekersstromen te reguleren. Zo merkten ze dat op rustige 

dagen vaak tachtig tot negentig procent van de bezoekers zich bevinden in zalen met interactiviteit. Uit een van 

hun onderzoeken bleek dat volwassenen open staan voor interactiviteit, zolang ze niet kinderachtig benaderd 

worden. 

Hoewel  musea niet in staat zijn om snel te reageren op het huidige tempo van technologische ontwikkelingen, 

hebben games een goede potentie als overdrachtsmiddel.  
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Bijlage 9: NEMO Science Center 
 

Type: Science Center 

Naam: NEMO 

Plaats: Amsterdam  

Website: http://www.e-nemo.nl/ 

Geïnterviewd: Dick de Jong – Hoofd tentoonstellingen 

Datum: 18-04-2012 

 

Profiel  

Het NEMO is de plek om spelenderwijs bezig te zijn met wetenschap en technologie en staat ook bij menig 

school bekend als interactieve, niet-schoolse leeromgeving. Het NEMO is het grootste science center van 

Nederland en biedt vijf verdiepingen vol activiteiten en ontdekkingen. De instelling is herkenbaar aan het 

typerende groenkoperen “schip” waarin het gevestigd is. Niet alleen kinderen, maar ook volwassen vermaken 

zich uitstekend met de wetenschap in het NEMO, door in de huid te kruipen van een wetenschapper of 

technoloog.  

Achtergrond  

Ik ben geïnteresseerd in de standpunten en meningen van het NEMO ten opzichte van musea en games, omdat 

deze instelling vol staat met interactieve installaties. Ik wilde naast musea ook een science center betrekken in 

mijn onderzoek, aangezien deze volgens mijn definiëring in het plan van aanpak ook onder musea vallen. Het 

NEMO is het grootste science center van Nederland en daarom stel ik hun ervaring op prijs.  
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Uitgewerkt interview NEMO 

Een spel heeft traject met een begin en een eind en kan tegen of met elkaar gespeeld worden. Er wordt 

gespeeld volgens regels en op verschillende niveaus en er kan hulp ingeschakeld worden. In een spel is er een 

winnaar en een verliezer. Een museaal spel heeft een duidelijke link naar educatie en ontwikkeling. Games 

krijgen volgens Dick een steeds grotere rol in musea, gezien de traditie van educatie. Games, zowel analoge als 

digitale, zijn hier een nieuw middel voor. Het NEMO heeft veel ervaring met spellen, maar niet tot weinig op 

het gebied van serious gaming. De instelling wordt veel benaderd door zowel nationale als internationale 

ontwerpers. Ervaring vindt Dick belangrijk bij een gamedesigner, zodat men van elkaar kan leren. De 

innovatiefheid van het medium ligt daarbij vooral bij de gamedesigner en de leerprincipes en doelgroepkennis 

bij het museum. Leren gaat vrij natuurlijk door games, aangezien alles dat een informele omgeving creëert, de 

bezoeker versterkt om informatie tot zich te nemen. Verdieping is niet altijd nodig. Games zijn vooral een 

middel om de inhoud te vertalen. Ook vaardigheden en gedragsveranderingen kunnen ontworpen worden, 

zoals de pilot “Twist” de vooringenomenheid bij de wetenschap testte door gender en stereotypen. Dit 

veroorzaakte veranderingen in gedrag bij mensen, doordat ze minder op dit soort vooroordelen ging letten. 

Games hebben volgens Dick geen van vooroordelen, aangezien jonge kinderen al om kunnen gaan met het 

medium. Volwassenen hebben vaak nog wel een uitlegtekst nodig.  

Games kunnen dingen laten zien die in de werkelijkheid lastig zijn, waardoor een museum flexibeler met haar 

inhoud om kan gaan. Games kunnen de bezoeker ook buiten de tentoonstelling benaderen, zoals in de 

restaurantruimte, op reis naar de instelling toe, of door een wisselwerking tussen bezoekers en mensen op 

straat. Daarnaast kunnen spellen een goede in- of uitleiding vormen op het museumbezoek.  

Dick vindt games echter wel fysiek beperkt en ziet vaak eendimensionale interactie. Games moeten geen doel 

op zich zijn, maar een toegevoegde waarde hebben voor de tentoonstelling. Een probleem kan de snelle 

veroudering van de technologie zijn, in verhouding tot de tijd en kosten die erin gestopt worden. De inhoud en 

techniek moeten daarom een goede match vormen. Als knelpunt ziet hij dat het ontwikkelen van games vrij 

veel tijd en geld kosten. Niet alles hoeft volgens hem nieuw en experimenteel te zijn, waardoor bestaande 

formats voor eigen inhoud hem aanspreken.  

Er wordt veel geleerd van collega-instellingen en Dick houdt zelf ook de markt goed in de gaten. Jargon speelt 

voor hem geen probleem en anders vraagt hij naar een term. Het liefst is hij betrokken bij het ontwikkelproces 

om te evalueren of het inhoudelijk nog klopt, er upgrades nodig zijn, hoe groot de capaciteit is van een 

installatie en in hoeverre het storingsgevoelig is. Het liefst houdt hij zelf de regie in handen. Hij ziet games 

minder snel verschijnen in collectiegerichtere instellingen met een oudere doelgroep.  

Games zijn een andere benaderingswijze ter informatieontsluiting. Met wie je speelt is ook van belang, zo 

kunnen spellen familiebelevenissen en publieksinteractie creëren. Wanneer deze interactie meer op de 

buitenwereld gericht wordt, kunnen games ook een marketingtool vormen.  
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Bijlage 10: Tropenmuseum 
 

Type:  

Naam: Tropenmuseum  

Plaats: Amsterdam 

Website: www.tropenmuseum.nl 

Geïnterviewd: Susanne Ton – ontwikkelaar multimediale producties 

Datum: 5-04-2012 

 

Profiel  

In het Tropenmuseum worden culturen tot leven gebracht voor jong en oud. Het museum heeft een collectie 

die reikt van foto’s en films tot kunstwerken, gebruiksvoorwerpen en muziek en welke tentoon wordt gesteld 

in zowel vaste als wisselende tentoonstellingen. Regelmatig organiseert het museum activiteiten voor jong en 

oud, zoals rondleidingen, lezingen, speurtochten en muzikale workshops. De instelling is gevestigd in een 

prachtig historisch gebouw. Bijzonder zijn onder andere de nagebouwde Marokkaanse straatjes in een van de 

permanente tentoonstellingen, waar je de cultuur kunt ontdekken, zien en ruiken.  

Achtergrond 

Het Tropenmuseum heb ik gekozen omdat ik door een eerder onderzoek al bekend was met hun Initiatiespel. 

Daarnaast heeft het museum een interessant, fantasierijke presentatie met onder andere een nagebouwde 

Marokkaanse marktstraat. Het Tropenmuseum heeft veel activiteiten voor kinderen en jongeren, waardoor ik 

benieuwd was naar hun mening en standpunten over het gebruik van games in tentoonstellingen voor zowel 

jongeren als volwassenen.   
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Uitgewerkt interview Tropenmuseum 

Susanne Ton liet mij enkele voorbeelden zien van games in het Tropenmuseum. Dit waren fysiek actieve 

games, maar ze noemde in het interview ook online spellen. Games zijn vooral een vorm van 

informatieoverdracht. Het Dance Dance Revolutionachtige Initiatiespel leert de bezoekers iets over de 

initiatierituelen bij het Bemba en Nkanu volk uit Afrika. Ondertussen krijgt de speler informatie over de 

betekenis van zijn acties. Door actief gebruik te maken van verschillende lichaamsdelen in een ander spel, leert 

de speler verscheidene delen van het verhaal van Hanuman.  

Bij het initiatiespel werd duidelijk dat jongeren beter in staat zijn om prikkels tegelijk te ontvangen en 

verwerken dan ouderen, doordat ze vaak doordansten tijdens het horen van de informatietekst. Volwassenen 

verwerken de informatie in blokjes, maar het spel is dusdanig ontworpen dat beide doelgroepen ermee 

overweg kunnen en beide spelen de game dan ook enthousiast. Dat de hoofddoelgroep jongeren is, komt voort 

uit het feit dat de initiatiefase waar het spel overgaat, diezelfde leeftijdscategorie betreft.  

Het inzetten van games als middel van kennisoverdracht vindt Susanne vooral afhangen van de informatie die 

je over wilt brengen. Als games hier het beste middel voor zijn, moet je voor dit medium kiezen. Hetzelfde 

geldt voor het aanleren van vaardigheden, hoewel dit volgens haar vooral onbewust gebeurt, zoals hand-

oogcoördinatie.  

Games maken tentoonstellingen aantrekkelijker voor sommige doelgroepen. Een vitrine is immers ook niet 

voor iedereen interessant. De spellen zorgen voor een actieve afwisseling in de tentoonstelling. Daarnaast 

noemt Susanne het een makkelijke manier van leren. Hoewel games educatief moeten zijn, is het plezier ook 

een belangrijk onderdeel volgens haar. Het initiatiespel was getest op de kennis die jongeren ervan onthouden 

en dat bleek nog best wat te zijn. Zo wisten ze nog goed was voor betekenis de dieren hadden voor de initiatie. 

Als nadeel noemt Susanne de kosten van een game. Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium te 

weten wat je wilt. Daarnaast moest een onderdeel van het Hanuman-spel om praktische redenen vervangen 

worden, omdat iedereen zo enthousiast reageerde, dat het geluidsniveau van de bezoekers hinderlijk werd 

voor het overige publiek. Susanne vindt het belangrijk om de gamedesigners zo vroeg mogelijk in het proces te 

betrekken. Op deze manier kan er gebruik gemaakt worden van de kennis die ze hebben. Ook ontstaat er zo 

vaak nieuwe ideeën en inzichten. Het liefst werkt ze samen met de gamedesigners het conceptidee uit. Soms 

wordt het Tropenmuseum zelf benaderd door een gamedesigner met ideeën en concepten, welke ze in het 

achterhoofd houden voor toekomstige plannen. Susanne heft bij de samenwerking geen last van jargon, maar 

moet soms wel als tolk fungeren naar haar collega’s toe. Tijdens de samenwerking komt ze geen knelpunten 

tegen. Het enige knelpunt dat zij beschrijft is de budgettaire kwestie aan het begin van het proces. Het 

financiële plaatje roept wel eens weerstand op. Daarnaast hebben games soms nog het imago van iets dat 

alleen maar leuk is en niet educatief. Susanne erkent het idee dat games af kunnen leiden van de collectie, 

maar ze ziet ook de mogelijkheden van het medium om bezoekers ermee te laten participeren en zo de 

objecten op een andere manier te laten ervaren. Als tip geeft ze mee om eerst na te denken over wat en hoe je 

het wilt doen en dan pas waarom. Ook verloopt de samenwerking soepeler als beide partijen duidelijk weten 

wat het doel is en wie de doelgroep is. De gamedesigner vroeg bij het concept betrekken is daarom van belang. 

Communicatie tijdens en na de tentoonstelling is praktisch, omdat je pas weet hoe alles loopt met grote 

bezoekersaantallen zodra de tentoonstelling open is.  

Het lijkt Susanne interessant om ook gesprekken met jonge HKU ontwerpers aan te gaan voor een nieuwe, 

frisse blik.  
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Bijlage 11: Museum Volkenkunde 
 

Type: Etnologisch museum 

Naam: Museum Volkenkunde 

Plaats: Leiden 

Website: http://www.rmv.nl/ 

Geïnterviewd: Floor Scholte - tentoonstellingsmaker 

Datum: 2-04-2012 

 

Profiel  
 

Het Museum Volkenkunde beheert al bijna tweehonderd jaar de volkenkundige rijkscollectie. In de vaste 

tentoonstelling gaat de bezoeker op reis door alle werelddelen. Van de Poolgebieden tot Afrika en van Noord-

Amerika tot Japan en Oceanië, de bezoekers komen in aanraking met al deze culturen en hun bijbehorende 

objecten.  

Er is echter meer te beleven, aangezien de ontdekkingstocht doorgezet kan worden inde museumtuin. Zo staan 

daar verscheidene kunstwerken van kunstenaars uit onder andere Suriname, China en Zuid-Amerika. Het 

Volkenkunde is een museum waar van alles te beleven en ontdekken valt, wat zich typeert door hun nieuwste 

belevenis: “Op Expeditie”.  

 

Achtergrond  
 

Een van de redenen dat ik het Museum Volkenkunde bij mijn onderzoek wilde betrekken was het Maya Balspel 

dat ze in een tentoonstelling gehad hebben. Deze game was voor mij een goed voorbeeld van een fysiek 

intensief spel, iets wat ik tot dan toe vrij weinig in Nederlandse musea tegen was gekomen. Daarnaast had ik 

interesse in de standpunten van deze instelling door hun ervaring met andere interactieve installaties en hun 

gerichtheid op beleving, wat goed past in de huidige museale ontwikkelingen.   

 

Uitwerking interview Volkenkunde 

Floor Scholte van het Volkenkunde Museum Leiden verstaat onder het begrip games, actieve, interactives die 

zowel educatief als recreatief zijn, waarbij educatie van iets ondergeschikt belang is. Wel moet het onderwerp 

van het spel aansluiten op die van de tentoonstelling. Op deze manier kunnen games de beleving verrijken, 

door de afwisseling in media-aanbod, het gebruik van de zintuigen en door een extra dimensie te geven aan 

het museumbezoek.  

Dat games niet allen voor kinderen, maar ook voor volwassenen interessant zijn, heeft het Volkenkunde door 

eigen ervaring ontdekt. Zo werd het Mayabalspel door jong en oud gespeeld. Ook komen de bezoekers 

meermalen terug naar de spellen in de nieuwe tentoonstelling “op expeditie”. Tijdens een van de spellen 

kunnen de bezoekers ontdekken of ze geschikt zijn om een expeditie te leiden, om alleen mee te gaan, of dat 

ze beter thuis kunnen blijven. Het spel slaat dusdanig goed aan, dat het bij de bezoekers thuis een 

gespreksonderwerp is geworden. De activiteiten bevatten zowel kennis als vaardigheden, variërend van 

sterrenoriëntatie tot het afslaan van een wespenaanval. Games worden volgens Floor steeds beter in het 

overdragen van kennis. Dat ze ook in staat zijn om ‘zwaardere’ onderwerpen aan te snijden, werd tien jaar 

geleden voor haar duidelijk, door een spelachtige quiz. Dit spel stelde vraagstukken over het wel of niet 

doodschieten van zeehonden. Het was duidelijk dat dit spel de bezoekers aan het denken zette over dit 

onderwerp. 

Ook met het overbrengen van vaardigheden door middel van een game heeft het museum ervaring. Zo bevatte 

de afgelopen tentoonstelling een Mayaschriftspel, dat de fijnemotorische vaardigheden aansprak. Bij het 

Mayabalspel moest er fysiek gereageerd worden op de bal. Bij beide spellen waren het de kinderen die er 

http://www.rmv.nl/
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meteen mee aan de gang gingen. De ouders keken eerst toe hoe het moest, maar deden uiteindelijk ook mee. 

Floor benadrukt dan ook dat de toon van het spel niet te kinderachtig moet zijn om volwassenen aan te kunnen 

spreken. Door objecten en informatie te koppelen, heeft ze niet het idee dat games de bezoekers weghouden 

van de collectie. Bezoekers zijn volgens Floor juist gebaat bij de afwisseling in informatieaanbod en activiteit. 

Daarnaast passen games goed in het huidige tijdsbeeld.  

Doordat games een afwisseling vormen op de rest van de tentoonstelling, vindt ze het van belang dat het 

medium goed gedoseerd gebruikt wordt. Games moeten relevant zijn  voor het verhaal en ingezet worden als 

een middel, geen doel op zich. Games zijn prijzig investeringen, zowel qua tijd als qua geld. Budgettair gezien 

vereist het de juiste apparatuur en is er vaak een technische dienst voor het onderhoud. Wat betreft tijd, raadt 

Floor aan om altijd een proeffase in te calculeren, zodat alle betrokkenen weten hoe de installatie werkt en om 

de kinderziektes eruit te halen. Het inplannen van deze testfase moet gebeuren in overeenstemming met de 

gamedesigners. Een goede communicatie is daarom van belang. Jargon staat hierbij volgens Floor niet in de 

weg, aangezien zij zelf door ervaring bekend is geworden met de begrippen en de gamedesigners meestal ook 

prima in staat zijn om een vertaalslag te maken. Het Volkenkunde Museum benadert de gamedesigners zelf 

met een idee of vraag. Het concept is niet altijd erg uitgewerkt, gezien het feit dat het Volkenkunde een 

onderlinge ideeënuitwisseling op prijs stelt. Er wordt onderling veel gepraat en er bestaat al vroeg in het 

ontwerpproces een samenwerking. Ondanks dat de instelling de gamedesigners soms benadert met een 

concept op een A4tje, zoals bij het Mayabalspel, acht Floor het wel van belang om zelf goed te weten wat je 

wilt en om de gametaal deels te beheersen. Zij ziet de doelgroepkennis van het museum als een voordeel voor 

het ontwerpen van een game. Een proactieve houding van beide kanten levert volgens haar het beste product.  

Dat games de aandacht afleiden van de museumcollectie ervaart ze niet, hoewel ze het risico wel erkent. 

Daarom moeten games passen bij het thema van de tentoonstelling. Het soort museum hoeft niet van invloed 

te zijn om het gebruik van games, hoewel ze deze het minst verwacht in kunstmusea. De toepassing van games 

wordt volgens Floor vooral bepaald door de creativiteit en de onderwerpen van het museum zelf.  

De voordelen van games zijn volgens Floor de investeringen zeker waard.  
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Bijlage 12: Vergelijkingstabel interviews gamedesigners  

Onderwerp Digital Dreams IJsfontein Monobanda DGA Fourcelabs 

Definitie   Breed van bordspel tot 
digitaal spel 

 Interactief 

 Regelset 

 Doel  

 Vrijwillig  
 

 Vrijwillig 

 Onnodige obstakels 

 Voldoening zonder winnen 

 Regels + narratieve en 
sociale laag 

 Spellen en spelen  

 Hindernissen / obstakels 

 Winnend doel = sport 

 Medium  

 Activiteiten met regelset 

 Interactie 

 Doel en vaardigheden om 
dit te bereiken 

 Plezier en leerdoel 

 Zeer divers, van 
zoekplaatje tot digitaal spel 

 Spelen 

 Regels creëren ruimte 

 Activiteit 

 Beperkte middelen 

 Doel 

 Betekenisvolle handeling 

 Beleving  

Verwachting  Inspiratie 

 Ideeën 

 Uitdagende opdrachten 
 

 Essentie tentoonstelling in 
spel verwerken 

 Nieuwe doelgroep 

 Musea steeds meer games 
gebruiken om met de tijd 
mee te gaan 

 Samen brainstormen 

 Potentie games 
verduidelijken 

 Technologie wordt steeds 
meer omarmd 

 Integratie spel en 
tentoonstelling d.m.v. 
ruimte, objecten, structuur 

 Toevoeging aan museum 

Ervaring  Nog niet 

 Zeker geïnteresseerd 

 Ja (veel)  Ja   Nog niet 

 Zeker geïnteresseerd  

 Nog niet, zeker 
geïnteresseerd  

Kennis  Absoluut 

 Speler is onderdeel van 
spel 
 

 Kan prima 

 De info moet wel in de 
structuur van een spel 
passen  

 Musea brengen vooral 
feiten over, wat niet past in 
games 

 Beleving historie 
overbrengen  

 Prima middel 

  Mensen gaan steeds beter 
om met techniek 
 

 Automatisch leren door 
directe feedback uit 
regelsysteem 

 Spellen zijn leuk omdat je 
ervan kunt leren  

 Leerstof op maat  

 Automatisch door te spelen 

 Moet niet overdreven 
worden 

Vaardigheid  Absoluut 

 Monopoly – geld 

 Poker – sociale asp. 

 Doolhof – ruimtelijk 

 Kan prima 

 Info  structuur 

 Processen en werking 
natuurwetten o.a.  

 Kan prima 

 niet elke vaardigheid is er 
geschikt voor 

 Ook mogelijk door 
gevarieerdheid games 

 Door te spelen leer je 
vaardigheden om het spel 
te spelen 

Voordelen  Bezoekers engageren 

 Interessant leermiddel 

 Nieuwe doelgroepen 
 

 Boodschap museum 
ondersteunen 

 Info beter onthouden 

 Actieve energie 

 Nieuwe doelgroep 

 Past in deze tijd, nieuwe 
geletterdheid 

 Collectie op nieuwe manier 
laten zien 

 Actueel medium dat 
mensen aanspreekt 

 Nieuwe doelgroepen 

 Plezierig leermiddel  
 

 Meer verdieping info 

 Bezoekers betrekken 

 Leerstof op maat 

 Interactie 

 Betrokkenheid 

 Totaalbeleving  

 Dynamiek in 
tentoonstelling 

Nadelen  Budget  

 Game moet aansluiten bij 
tentoonstelling 

 X  Serious game moet niet te 
serieus worden 

 Kosten games 

 Interface / game moet snel 
te begrijpen zijn 

 Budget -> afspraken 

 Budget  

 Moet  wel geïntegreerd zijn 
in tentoonstelling 
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Onderwerp Digital Dreams IJsfontein  Monobanda  Dutch Games Association Fourcelabs 

Contact   Zo vroeg mogelijk in proces 
betrokken 

 Samen brainstormen 

 Leerproces  

 Wordt vooral door musea 
benaderd  

 Soms voor pitch 
uitgenodigd  

 Worden vooral benaderd 
door musea 

 Nog niet, maar zeker 
potentie om games te 
vertegenwoordigen naar 
musea 

 Zelf benadert door musea 

Jargon  Moet vertaald kunnen 
worden 

 Vertaling is geen probleem  Kan prima vertaald worden  Nieuwsgierigheid 
opwekken, reden tot 
gesprek 

 Soms lastig, musea 
begrijpen niet goed wat 
games kunnen 

Feedback  Ter eigen verbetering 

 Leerproces 

x  Graag, als leerproces 

 Ter verbetering  

x  Continue / mogelijkheid 
om tijdens TT game aan te 
passen 

Knelpunten  Budget 

 Verschil bedrijfssoort  

 Vooroordelen in de media 
 

 Musea brengen vooral 
feiten over, wat niet past in 
games 

 Wisselende 
bezoekersaantallen 

 Botsing bedrijfsculturen 

 Trage besluitvorming 
musea  

 Verschil bedrijfscultuur, 
commercieel vs. niet 
commercieel 

 Onbegrip / weinig kennis 

 Budget  

 Te laat in het proces 
betrokken 

Oplossing  Duidelijke afspraken over 
alles 
 

 Verhaal via bijv. processen 
overbrengen 

 Games afstemmen op deze 
wisselende aantallen 
(ervaring mee) 

 Van elkaar leren 

 Aanpassen op elkaars 
werkproces 

 Inleving in commercieel / 
niet commercieel proces 

 Beeld games en werkwijze 
gamesector verduidelijken 
door vertegenwoordiging  

 Goede afspraken 

 Waarde games duidelijk 

 Gamedesigner meer inzicht 
in werkwijze musea 

 Bij concept aanwezig 

 Duidelijke posities  

Weerstand  Vooroordelen 

 Budget  
 

 Vanzelfsprekend bij alle 
nieuwe grote projecten 

 Musea weten nog niet 
goed wat games kunnen 

 Imago games in media  Beeld games in 
maatschappij 

 Minder voorkomen in 
formele galerieën en 
kunstmusea 

 Onbegrip  

 Budget  

Bijdrage   Bezoekers betrekken 

 Data genereren over 
doelgroep 
 

 Unieke manier collectie 
laten zien 

 Trigger om naar het 
museum te gaan 

  Herhaalbezoek stimuleren 

 Ander leermiddel 

 Nieuwe doelgroep 

 Beleving  

 Meer interactie 

 Bijdrage aan educatieve 
activiteiten 

 Marketingmogelijkheden  

 Activiteit 

 Dynamiek 

 Feedbackmiddel  

 Ook speelse elementen 

Potentie   Voordelen wegen op tegen 
nadelen  

 Ook volwassenen zijn 
geïnteresseerd in games 

 Exclusieve belevenis 

 Niet alleen voor kinderen, 
ook voor volwassenen  

 Middel, geen doel op zich 

 Mits goed uitgevoerd een 
goede bijdrage  

 Ja, mensen staan steeds 
meer open voor 
technologie, prima 
leermiddel.  

 Meer interactie  

 Betrokkenheid 

 Aansluiten museumdoel 
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Bijlage 13: Vergelijkingstabel interviews musea 

Onderwerp Glasmuseum Gemeentemuseum  Naturalis  Volkenkunde Tropenmuseum NEMO 

Definitie   Spel 

 Spelregels 

 Doel en spelers 

 Vermaak met allerlei 
mogelijkheden 

 Ruime definitie 

 Alles in spelvorm 

 Doel  

 Interactief 

 Eind 

 Feedback  

  Interactiviteit  

 Actieve 
betrokkenheid 

 Competitie 
(negatief) 

 Overdrachtsmiddel  

 Interactief 

 Actief  
 

 Fysiek  

  Actief  

 Online  

 Vorm informatie- 
overdracht 

 Begin en eind 

 Tegen of met elkaar 

 Niveaus en hulp 

 Winnaar en verliezer 

 Museaal spel heeft 
link naar educatie 

Verwachting  Voor jongeren 

 Digitaal 
geïnteresseerden 

 Benutting al aanwezig 
zaken 

 Inzetten als vorm 
van nieuwe Media 

 Meer leren 

 Meer genieten  
 

 Liefst spellen zonder 
competitie-element 

 Bezoekersstromen 
reguleren 

 Niet alleen voor 
kinderen, ook voor 
volwassenen 

 Zowel jongeren als 
volwassenen vinden 
het leuk, als het spel 
voor beide 
toegankelijk is 

 Steeds grotere rol in 
musea vanwege 
traditie in educatie 

Ervaring  Nog geen game 

 Wel overleg 

 Wonderkamers 1.0 

 Wonderkamers 2.0 

 Zowel met spellen 
als speelse 
elementen 

 Voor zowel kinderen 
als volwassenen 

 Geen kinderachtige 
benadering 
volwassenen 

  Veel, meest recente 
“op expeditie”, 
mayabalspel, 
mayaschriftspel  

 Spel moet aansluiten 
op tentoonstelling 

 Niet te kinderachtige 
toon volwassenen 

 Veel, zowel met 
fysieke als online 
spellen.  

 Veel interactieve 
installaties, proefjes 
en doe-dingen  

 Jonge kinderen zijn 
erg goed met de 
technologie, ouderen 
hebben uitlegtekst 
nodig 

Kennis  Inzichten versterken 

 Processen laten zien 

 Rolbelevenis 

 Beperkt  

 Draagt wel steentje 
bij 

 Brengt beweging 
over en daarmee 
o.a. kennis  
 

  Geschikt voor 
kennis overbrengen 

 Ook zwaardere 
onderwerpen 

 Leren door doen 

 Hangt af van de info 

 Gebeurt ook door 
plezier 

 Gaat natuurlijk door 
informele omgeving 

 Verdieping niet altijd 
nodig 

Vaardigheid  Andere denkwijze  

 Processen beleven 

  Beperkt 

 Draagt steentje bij 

 Door beweging ook 
vaardigheden 

 Beleving andere rol 

 Fijnemotorisch  

 Fysieke reacties 

 En andere  

 Gebeurt onbewust 

 Hangt ook af van 
info 

 Vaardigheden 

 Gedragsveranderingen 

 Processen, natuurwet 

Voordelen  Bezoekers trekken 

 Leermiddel  

 Collectie in nieuw licht 

 Betrokkenheid  

 Intermediair met 
objecten 

 Aantrekkelijker  

 Leermiddel  

 Interactie 

 Bezoekers 
vasthouden 

 Samenwerking 

 Drama  

 Beleving verrijken 

 Afwisseling 

 Activiteit 

 Past in tijdsbeeld 

 Plezier 

 Overdrachtsmiddel 

 Actief  

 Interactief  
 

 Games laten dingen 
zien die in realiteit 
lastig zijn 

 Betrekken bezoeker 

 In- /uitleiding bezoek  

Nadelen  Hoge kosten 

 Breekbaarheid collectie 
moet overkomen zijn 

 Afleiden objecten 

 Niet voor iedereen 

 Esthetische doorn in 
het oog 

 Geen akelige 
afvalrace 

 Oudere, 
conservatievere 
bezoeker vindt 
interactie minder 

 Budget  

 Lastige interface 

 Prijzige investering 
qua tijd en geld 

 Kan misschien 
afleiden collectie 
(zelf geen ervaring 
mee) 

 Kosten  

 Geluidsniveau kan 
oplopen 

 Kan afleiden van 
collectie (hoeft niet) 

 Fysiek beperkt 

 Eendimensionale 
interactie 

 Veroudering 
technologie 
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Onderwerp Nationaal Glasmuseum Gemeentemuseum  Naturalis Volkenkunde  Tropenmuseum NEMO 

Contact    Liefst zo vroeg 
mogelijk in proces  

 

  Soepele 
samenwerking 

 Museum benadert 
bedrijf 

 Samen ideeën 
bedenken 

 Steeds betere 
samenwerking door 
meer begrip games 

 Benaderen 
gamedesigners zelf 

 Benadert 
gamedesigner zelf 

 Vroege 
samenwerking 

 Onderlinge 
ideeënuitwisseling 

 Vroeg mogelijk in 
proces betrekken 

 Leren van elkaar 

 Ideeënuitwisseling  

 Wordt vooral veel 
benaderd door 
ontwerpers  

 Benadert ook zelf 

 Liefst nauw betrokken 
bij ontwikkelproces 

Jargon  Verwacht dat 
gamedesigner vertaling 
kan maken 

 Aanleiding tot zelf 
kennis opdoen 

 Vertaling gaat prima 

 Geen probleem, 
gamedesigners 
maken goede 
vertaling 

 Geen probleem door 
eigen ervaring 

 Vertaalslag van 
gamedesigner goed 

 Zelf geen last, moet 
soms wel fungeren 
als tolk naar collega’s 

 Absoluut geen 
probleem, anders 
vragen 

Feedback  Fouten tijdens het 
proces al corrigeren 

 Resultaten achteraf 
bespreken 

 Voor storingen 

 Evaluatie achteraf 

  Games moeten 
goed ingezet 
worden, geldt voor 
elk medium 

 Testfases  Tijdens en na 
tentoonstelling, pas 
als tt open is, weet je 
hoe alles werkt 

 X  

Knelpunten  Korte planningen van 
het glasmuseum 

 Budget 

 Imago games (voor 
fondsen) 

 Gamebedrijven 
denken commercieel 

  Budget  

 Onduidelijke 
interface 

 Budget 

 Tijd  

 Niet tijdens 
samenwerking 

 Vooraf, financiën  

 Tijd  

 Geld  
 

Oplossing  Wederzijds vertrouwen 
in elkaars kunnen 

 Duidelijke afspraken 

 Soepele 
samenwerking 

 Met zijn allen om de 
tafel 

 Game moet snel te 
begrijpen zijn 

 Techniek wordt 
steeds meer 
geaccepteerd 

 Proactieve houding 
van beide kanten 

 Qua tijd testfases 
incalculeren 

 Zelf goed weten wat 
je wilt 

 Vroeg weten wat je 
wilt 

 Beide partijen 
duidelijk doel en 
doelgroep weten 

 Inhoud en techniek 
goed matchen 

 Leren van collega-
instellingen 

 Zelf regie in handen 

 Niet alles nieuw  

Weerstand  X  Soort museum  

 Soort publiek eerder 

 Natuurhistorisch dan 
kunstmuseum 

 X   Minst verwacht in 
formele kunstmusea 

 Ligt ook aan eigen 
creativiteit instelling 

  Financiële plaatje 

 Imago van alleen 
leuk 

 

 X  

Bijdrage   Versterken inzichten 

 Leermiddel  

 Betrokkenheid 

 Interactie  

 Eigen en specifieke 
bijdrage aan het 
museale aanbod 

 Actueel middel 

  Spellen hebben het 
vermogen om 
bezoeker vast te 
houden 

 Bezoekersstromen 
reguleren 

 Afwisseling op 
huidige aanbod 

 Interactie 

 Extra dimensie 
bezoek  

 Objecten op een 
andere manier laten 
ervaren 

 Familiebelevenissen 

 Publieksinteractie  

 Marketingtool  

 Andere manier 
informatie ontsluiten 

Potentie   Games vormen een 
aantrekkelijke optie 

  De waardering 
museum ging 
omhoog 

 Potentie als 
overdrachtsmiddel 

 Voordelen zijn de 
investering waard 

 Jonge ontwerpers 
hebben een frisse 
blik 

 Potentie op meerdere 
gebieden (marketing, 
publiek) 
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Secret Level 
Je hebt het volledige onderzoek pagina voor pagina verslonden. Je honger naar kennis is 

eindelijk gestild en de schaduw van de eindbaas is verdreven. Het ultieme niveau is 

hierdoor eindelijk bereikt. 

Je bent een echte diehard! 

En dat… vraagt om bonuspunten… 

 

 

 

Secret Level 

Finished! 
 

+ 1000 EXP 

 

It’s over 9000! 

 

Ultimate Level 

Reached! 
 

 

 

You’re now 

Level 10! 


