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HANDBOEK MET BESTE PRAKTIJKEN 
voor een virtuele rondleiding



VOORWOORD

 

Om nieuwe museumpraktijken te onderzoeken die voortvloeien uit de 
COVID-19 pandemie, heeft ICOM1 een oproep gedaan voor "ICOM Solidarity 
Projects". Deze oproep steunt projectvoorstellen die verband houden met de 
uitdagingen die de pandemie stelt en die de veerkracht van musea in deze 
crisissituaties bevorderen. In deze context hebben het Belgisch Nationaal 
Comité (ICOM België) en het Comité voor Onderwijs en Culturele Actie 
(ICOM CECA), in samenwerking met Musées et Société en Wallonie, Brussels 
Museums en FARO, het project Virtual museum mediation: a necessary 
adaptation of methods ontwikkeld. Het doel van dit initiatief is musea over 
de hele wereld opleidingsmateriaal aan te reiken om hen te helpen bij de 
productie van digitale bemiddelingsinstrumenten. 
Dit project, dat bestemd is voor culturele bemiddelaars, werd uitgevoerd met 
de steun van ICOM International en de Federatie Wallonië-Brussel.

1 ICOM is een internationale organisatie van musea en museumprofessionals die zich inzet voor het 
onderzoek, het behoud, de voortzetting en de communicatie naar de samenleving van het natuurlijke 
en culturele erfgoed van de wereld, heden en toekomst, materieel en immaterieel. https://icom.museum
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Hoewel de online valorisatie van museale instellingen en hun collecties niet nieuw is, heeft 
de gezondheidscrisis van 2020 het potentieel van virtuele bemiddeling in de museumsector 
aan het licht gebracht. De crisis van COVID-19 heeft niet alleen de manier veranderd waarop 
musea werken en hun publiek bereiken, maar heeft ook een impact gehad op de manier 
waarop ze digitale technologie gebruiken en waarnemen. 

Het project Virtual Museum Mediation werd opgezet door verschillende Belgische en 
internationale partners, met een gemeenschappelijk doel: het creëren van deze gids en 
bijhorende videotutorials om culturele bemiddelaars te helpen bij het opzetten en promoten 
van een virtuele rondleiding, op een optimale manier en aangepast aan verschillende 
doelgroepen. 

INLEIDING

1. Doelstellingen van het project 
Virtual Museum Mediation

2. Wat bedoelen we met een 
"virtueel bezoek"?

3. Waarom virtuele rondleinding 
aanbieden? 

4. Projectmethodologie
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1.  Doelstellingen van het project Virtual Museum Mediation 
                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              
De uitdagingen bij het creëren van deze opleidingsinstrumenten zijn talrijk:  

1° Weerbaarheid ten aanzien van de pandemie: Alternatieven bieden voor bezoeken in situ tijdens 
periodes van langdurige sluiting of beperkingen op het bezoek.

De wens om zich te concentreren op de creatie van virtuele rondleidingen komt tegemoet aan 
een probleem dat verband houdt met de gezondheidscrisis die we hebben doorgemaakt: de 
museummedewerkers (culturele bemiddelaars, externe gidsen) weer aan het werk krijgen en de band 
tussen de museumbemiddelingsdiensten en hun publiek herstellen.

2° Inclusie: Musea in staat stellen hun rol op het vlak van maatschappelijke en sociale cohesie uit te 
breiden.

Tijdens sluitingsperiodes moesten musea nieuwe manieren vinden om in contact te blijven met hun 
publiek dat niet naar het museum kon komen. Zodra zij weer opengingen, realiseerden zij zich dat de 
oplossingen die zij hadden bedacht of goedgekeurd, nieuwe mogelijkheden boden voor het zogenaamde 
"verhinderde" publiek, d.w.z. mensen die normaal gesproken geen of moeilijk toegang hebben tot musea 
om fysieke redenen, afstandskwesties, enz. Deze gids wil helpen om voor deze specifieke doelgroepen 
bezoeken "op maat" te creëren.

3° Professionalisering: Verhogen van de professionalisering van de tewerkstelling in de museumsector.

Op basis van de vaststelling dat een "klassiek" bezoek in situ niet zomaar kan worden omgezet 
in een online versie, hebben we de goede en minder goede praktijken willen definiëren, evenals de 
specificiteiten waarmee rekening moet worden gehouden voor verschillende soorten "belemmerd" 
publiek. Het doel van deze gids is om bemiddelingsprofessionals te helpen bij hun projecten voor 
virtuele rondleidingen, vanaf hun eerste vragen (technische keuzes, thema's, enz.) tot de promotie van 
de gecreëerde rondleidingen (culturele marketing, financieringsbronnen, enz.).

2.  Wat bedoelen we met een "virtueel bezoek"? 

Hoewel het project in het begin vooral gericht was op virtuele rondleidingen van het digitaliseringstype 
360°, bleek al snel dat het zinvol was dit concept uit te breiden tot andere formules. Elke rondleidingformule 
beantwoordt aan andere doelstellingen en behoeften. In het kader van deze gids wordt de term 
"virtueel bezoek" dan ook in de ruimste zin van het woord opgevat. Het omvat verschillende vormen van 
bemiddeling op afstand waarbij gebruik wordt gemaakt van de virtuele dimensie.

Deze voorstellen zijn onderverdeeld in 4 categorieën: 

1.  Bezoeken via videoconferentie 
2.  Rondleidingen 
3.  Hybride bezoeken 
4.  Ludiek-educatieve bezoeken

© FeliXart Museum
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3.  Waarom virtuele rondleidingen aanbieden? 
                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              
In het algemeen is de belangrijkste gedachte achter de meeste voorstellen voor virtuele rondleidingen 
de toegankelijkheid.

Hoewel virtuele rondleidingen een onmiddellijk antwoord zijn op de onmogelijkheid om een museum 
te bezoeken tijdens een langdurige sluiting en op de beperkingen tot bezoek van individuen en 
groepen, bieden zij ook een passende oplossing voor een meer algemeen probleem van de toegang tot 
museumsites voor bepaalde categorieën van de bevolking: publiek met bijzondere behoeften (personen 
met beperkte mobiliteit, gehandicapten, mensen die van hun vrijheid zijn beroofd, leerlingen van scholen 
die ver van de musea verwijderd zijn of over weinig middelen beschikken, bejaarden die in residentie 
zijn, ...). In die zin kunnen musea door virtuele bemiddeling inclusiever zijn en hun cultureel engagement 
voor iedereen opnieuw bevestigen, zonder barrières of discriminatie.

Naast deze sociale en maatschappelijke mogelijkheden openen virtuele rondleidingen ook de weg naar 
andere vormen van bezoek, met name door toegang te verlenen tot museumzones die gewoonlijk niet 
erg toegankelijk of zelfs verboden zijn voor het publiek, tot tijdelijke tentoonstellingen die zijn afgerond, 
tot afgelegen periodes of plaatsen, enz. 

De voordelen van een virtuele rondleiding zijn dus talrijk:

• Het bereiken van een nieuw publiek (openstelling voor een kansarm publiek in de 
ruimste zin van het woord of voor degenen die niet naar het museum durven komen);

• Het in leven houden van een museum dat gesloten is wegens een pandemie of 
renovatiewerkzaamheden en zo de bemiddelaars actief houden;

• Het levend houden van een tijdelijke tentoonstelling of van ruimtes die gedoemd zijn te 
verdwijnen;

• Het aangaan van uitdagingen die ter plaatse niet kunnen worden aangegaan met nieuwe 
creatieve mogelijkheden;

• Toegang verschaffen tot verboden of ontoegankelijke zones;
• Enz.

4.  Projectmethodologie

De partners achter het project Virtual Museum Mediation (ICOM België, CECA, Musées et Société en 
Wallonie, Brussels Museums en FARO) kozen voor een collaboratieve methodologie via een focusgroep 
en piloottesten.

Daartoe werd aan verschillende professionals uit de museumsector gevraagd om tijdens 3 
brainstormsessies adviezen en aanbevelingen te formuleren. Na deze coachingsessies en de co-
constructie van de methodologie hebben 6 Belgische museuminstellingen die bij deze werkgroep 
betrokken waren, elk hun eigen virtueel bemiddelingsproject ontwikkeld en getest, aangepast aan een 
specifiek doelpubliek.  



7

Hieronder vindt u de lijst van de 6 deelnemende Belgische musea en de doelgroepen die zij tijdens de 
pilootfase benaderden.

Museum Doelpubliek Reden voor de virtuele rondleiding
FELIXART MUSEUM, 
Drogenbos, Vlaanderen

Bewoners van 
verpleeghuizen

Mensen met beperkte mobiliteit die niet 
altijd naar het museum kunnen komen. 
Dit publiek is door de pandemie bijzonder 
geïsoleerd.

Motivering: presentatie van een voltooide 
tijdelijke tentoonstelling.

HUIS VAN DE EUROPESE 
GESCHIEDENIS, Brussel

Leerlingen in het 
buitenland (internationaal 
schoolpubliek)

Internationaal publiek dat het museum 
niet kan bezoeken wegens de afstand, 
maar soms wel geïnteresseerd is 
in het ontdekken van buitenlandse 
erfgoedschatten.

MUSEUM VAN ELSENE, 
Brussel

Kinderen in het ziekenhuis  Publiek kan het museum niet bezoeken of 
in contact komen met mensen buiten het 
ziekenhuis. 

Motivering: presentatie van de 
backstage van het museum, die wegens 
werkzaamheden gesloten is.

KONINKLIJK MUSEUM VAN 
MARIEMONT, Wallonië

Mensen met een visuele 
handicap

Publiek dat moeilijkheden heeft om het 
museum te bereiken.

FOTOGRAFIE MUSEUM, 
Wallonië

Adolescenten in een crisis, 
die weglopen of van school 
afgaan

Publiek soms moeilijk naar het museum te 
lokken.

Motivering: Escape game onmogelijk in 
situ. 

FOLKLOREMUSEUM 
VAN DOORNIK (MuFIm), 
Wallonië

Personen die in een 
moeilijke sociale en/
of economische situatie 
verkeren (begunstigden 
van artikel 27)

Publiek soms moeilijk naar het museum te 
lokken.

Motivering: toegang tot de werkplaats 
van de restaurateur is normaal gesproken 
onmogelijk.
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Het project Virtual Museum Mediation werd in 5 fasen uitgevoerd:

- Fase 1 (mei 2021): een eendaags seminar om de reflectie op gang te brengen, mogelijkheden en 
behoeften vast te stellen.

Op 25 mei 2021 vond een eerste dag plaats voor musea en zelfstandige gidsen. Dit gratis webinar bracht 
verschillende buitenlandse en Belgische sprekers samen die interactieve virtuele rondleidingen hebben 
opgezet. Het doel was om na te denken over virtuele rondleidingen, om de positieve en negatieve punten 
van deze rondleidingen te identificeren, hun doelgroepen, bestaande methodologieën, enz. en om ten 
slotte een eerste synthese op te stellen.

Om dit seminar te bekijken:  Speaker 1 https://vimeo.com/manage/videos/566102022
    Speaker 2 https://vimeo.com/manage/videos/566093806
    Speaker 3 https://vimeo.com/manage/videos/563660972
    Speaker 4 https://vimeo.com/manage/videos/563212262
    Speaker 5 https://vimeo.com/manage/videos/563188124
    Speaker 6 https://vimeo.com/manage/videos/563198779

- Fase 2 (najaar 2021 - winter 2022): fase van reflectie, schrijven en inhoudelijk ontwerp.

De tweede fase werd gekenmerkt door verschillende bijeenkomsten van bemiddelaars, gidsen en 
technische buitenstaanders om de methodologie mee vorm te geven.

- Fase 3 (maart-mei 2022): proeffase, ontwikkeling van prototypes en testen. 

De derde fase bestond uit een testperiode. Met de hulp van verschillende bemiddelaars werd de 
ontwikkelde methodologie toegepast bij de uitwerking van interactieve rondleidingen die werden getest 
op verschillende van de hierboven vermelde doelgroepen, in instellingen die werden gekozen op basis 
van verschillende criteria: toegankelijkheid, aard van de inhoud, beschikbaarheid, doelgroepen 

- Fase 4 ( juni 2022): ontwikkeling van opleidingsinstrumenten op basis van de resultaten van de tests.
 
De vierde fase had tot doel de operatoren en gidsen zeer praktische opleidingsinstrumenten aan te 
reiken (tutorials en deze gids) zodat zij zelfstandig virtuele rondleidingen konden uitvoeren. Dit materiaal 
werd verrijkt dankzij de resultaten van de proeffase.

- Fase 5 ( juli-augustus 2022): verspreidingsfase van de gecreëerde inhoud.

Ten slotte bestond de laatste fase uit het verspreiden in de hele museumgemeenschap van de video's en 
deze gids voor virtuele bemiddeling in de praktijk.

Na de brainstormsessies en de proeffase is in deze gids een reeks goede praktijken en aanbevelingen 
gebundeld. Ze zijn gestructureerd in 3 hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1 - Bemiddeling: leren omgaan met je publiek 

Hoofdstuk 2 - Promotie: leren communiceren om uw doelpubliek te bereiken

Hoofdstuk 3 - Technische aspecten: de digitale instrumenten kennen en kiezen die geschikt zijn 
voor uw project
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Inleiding
                                                              

Een groep rondleiden door het museum en hen begeleiden bij een virtuele rondleiding zijn niet 
hetzelfde. Dit hoofdstuk wil daarom waardevolle adviezen geven om vragen te beantwoorden die 
digitale bemiddeling oproept, zoals: "hoe interacteer je op afstand, hoe bepaal je het tempo van een 
online rondleiding, hoe maak je een virtueel bezoek aantrekkelijk...". 

De tips die in dit hoofdstuk zijn verzameld, zijn het resultaat van een brainstorm- en co-constructiesessie 
die werd gecoördineerd door Janien Prummel. Deze bemiddelingsadviezen zijn vervolgens verrijkt met 
feedback uit de proeffase van dit project.

Janien Prummel is coach en adviseur culturele bemiddeling, 
trainer bemiddelingstechnieken.

1.  Gericht op virtuele mogelijkheden om beperkende overtuigingen te overwinnen

Om een virtueel bezoek mogelijk te maken, moet men eerst bepaalde angsten overwinnen die soms ten 
aanzien van het virtuele worden geuit. Men denkt soms dat fysieke aanwezigheid onvervangbaar is, dat 
contact met de werken onontbeerlijk is, dat spontane uitwisselingen onmogelijk zijn, of dat het beheer 
van digitale hulpmiddelen te ingewikkeld is. 

ADVIES:  Begin met wat je beheerst en laat jezelf de tijd om je techniek beetje bij beetje te 
verbeteren. Gun jezelf de tijd om stap voor stap te gaan, om te falen en om te verbeteren. 

ADVIES:  Richt je op virtuele mogelijkheden.

Alvorens aan een project van virtueel bezoek te beginnen, om de vooroordelen te overwinnen die het 
proces zouden kunnen vertragen, is het interessant de volgende vraag te stellen: wat zou virtueel kunnen 
worden aangeboden dat normaal onmogelijk concreet in het museum kan worden geconcipieerd?

Deze benadering maakt het mogelijk de voordelen van dit medium te gebruiken om het bezoek te 
construeren (in plaats van een bezoek te creëren dat men achteraf online probeert om te zetten). Ze 
opent een waaier van mogelijkheden en laat ons toe het virtuele op een creatieve en positieve manier te 
benaderen, om ons te ontdoen van het verlangen om het museum in situ te presenteren.
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Het virtuele maakt het bijvoorbeeld mogelijk:

• Plaatsen of voorwerpen samenbrengen die normaal gezien fysiek of in de tijd te ver van elkaar 
verwijderd zijn (bijvoorbeeld een vergelijking maken met een werk dat in een andere instelling wordt 
bewaard, het atelier van een kunstenaar voorstellen, enz.)

• Ruimtes bezoeken die ontoegankelijk zijn voor groepen, zoals opslagruimten, de werkplek van de 
restaurateur, enz.

• Voorwerpen uit collecties voorstellen die niet tentoongesteld worden (omwille van hun kwetsbaarheid, 
plaatsgebrek, ...).

• Een plaats voorstellen in de 4 seizoenen.
• Enz.

2.  Uw 'weg' kiezen om virtueel te leiden

Zoals gezegd, en zoals verder zal worden uitgewerkt in hoofdstuk 3 van deze gids, zijn er verschillende 
soorten virtuele rondleidingen. De keuze moet worden gemaakt in functie van de doelstellingen van 
het bezoek, en ook van de behoeften van het publiek waarvoor het bestemd is. Elk type impliceert een 
andere houding voor de bemiddelaar. Het is van essentieel belang dat hij/zij zich goed voelt bij de rol 
die hij/zij zal moeten spelen en dat hij/zij goed voorbereid is.  

1. Bezoeken via videoconferentie: de gids deelt zijn inhoud vanaf zijn computer.
2. Rondleidingen: de gids loopt rond in het museum en communiceert op afstand.
3. Hybride bezoeken: de gids is in persoon met zijn/haar groep en presenteert virtuele inhoud.
4. Ludiek-educatieve bezoeken: aan deze categorie kunnen ook de ludieke bezoeken worden 

toegevoegd, in de vorm van spelletjes (virtueel ontsnappingsspel, virtuele schattenjacht, enz.). 
Hoewel deze gamificatie het hoofddoel van het bezoek kan zijn, kan het ook tot uiting komen in de 
andere drie hierboven vermelde types.

3.  Voorbereiding van een virtuele bemiddeling  

Afhankelijk van het doelpubliek zijn de verwachtingen en behoeften waaraan het virtuele bezoek moet 
voldoen verschillend. Om op het gebied van bemiddeling de juiste keuzes te maken, moeten de volgende 
punten in overweging worden genomen:  

WAAROM: wat zijn de doelstellingen die moeten worden bereikt?

WAT: wat is het onderwerp en welke inhoud wordt gepresenteerd?

WIE: wie is het doelpubliek, wat zijn hun behoeften en specifieke kenmerken?

HOE: welke aanpak, welk formaat voor het bezoek, welke interactieve instrumenten kiezen?

Deze verschillende aspecten van het project hangen met elkaar samen en moeten vooraf goed worden 
gedefinieerd.
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3.1.  WAAROM: wat zijn de doelstellingen van de voorgestelde virtuele rondleiding?                                                              

De eerste vraag die moet worden gesteld bij het starten van een virtueel bemiddelingsproject is het doel 
van dit aanbod. De nagestreefde doelstellingen kunnen uiteenlopen. 

Een virtuele rondleiding kan bijvoorbeeld worden gebruikt om: 

• Een bepaald onderwerp ontdekken (een kunstenaar, een thema) 
• Mensen aanmoedigen om naar de tentoonstelling te komen
• Leren een kunstwerk observeren
• Zich amuseren in een groep en spelen
• Een nieuwe ervaring beleven
• Geïsoleerde mensen samenbrengen
• Een culturele ontdekking aanbieden 
• Een creatieve workshop aanbieden 
• Een kans bieden om een taal te oefenen
• Vertragen door een moment van zen aan te bieden
• Enz.

ADVIES: Bepaal vooraf een duidelijke en welomschreven doelstelling die als leidraad zal 
dienen voor uw project.

3.2.  VOOR WIE: wie is mijn doelpubliek en wat zijn hun specifieke kenmerken?

Wat de bemiddeling betreft, is het belangrijk het doelpubliek van de virtuele rondleiding te bepalen. De 
bijzonderheden en verwachtingen van het publiek kennen om een virtueel bezoek op te zetten dat goed 
is aangepast aan de behoeften van de deelnemers, is dus een essentiële stap voor het goede verloop 
van het project. Met deze informatie kunnen het type van de rondleiding, de hulpmiddelen, de inhoud, 
de interacties, enz. met kennis van zaken worden gekozen.

Bij wijze van voorbeeld volgen hier enkele nuttige vragen om uzelf te stellen over het publiek:

• Wat zijn de digitale vaardigheden van de deelnemers? Het gebruik van een pc of een tablet kan voor 
sommige mensen een echte moeilijkheid zijn, wat kan leiden tot terughoudendheid of frustratie. Het 
is daarom belangrijk om de tijd te nemen om de deelnemers zich op hun gemak te laten voelen met 
de gebruikte computerhulpmiddelen (handleiding, FAQ, enz.). 

• Kennen de deelnemers elkaar of niet? Zijn ze in dezelfde ruimte bijeen of zitten ze alleen voor hun 
scherm? Deze aspecten zullen bijvoorbeeld van invloed zijn op de presentatietijd en de te creëren 
groepsdynamiek. 

• Worden ze verhinderd of niet? Zo ja, om welke redenen? Hebben zij extra assistentie nodig? Hebben 
zij een voorkeur voor het videoconferentieplatform? 

• Is het mogelijk om leermateriaal op voorhand te sturen of niet? 
• Enz.
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De musea die deelnamen aan de proeffase van het project benaderden elk een bepaald publiek waarvoor 
zij een virtuele rondleiding maakten. Onderstaande tabel geeft, ter illustratie, enkele aandachtspunten 
weer die in aanmerking moeten worden genomen naargelang van de verschillende soorten publiek die 
in dit project werden beoogd.

Specifieke kenmerken van de doelgroepen

Doelpubliek In aanmerking te nemen specifieke kenmerken
Bewoners van verpleeghuizen, 
senioren

De uitleg vereenvoudigen en langzamer spreken. 
Vragen en antwoorden beperken.
Voorstellen om voorwerpen en materialen te hanteren

Nationale school: scholen die 
afgelegen zijn of niet op uitslap 
kunnen

Voor scholen is het belangrijk dat het bezoek kadert in het leerplan, 
en dat er elementen beschikbaar zijn voor en/of na het bezoek 
(bijvoorbeeld een pedagogisch dossier).

Internationale school Voor internationale schoolbezoeken is de opname van het bezoek 
in een onderwijsprogramma minder belangrijk, aangezien het vaker 
om een ontdekking buiten het leerplan gaat. 
Voor het internationale publiek moeten tijdzones worden uitgewerkt 
en moet vooraf een goede dialoog met de leerkracht worden 
gevoerd.

Personen die in een moeilijke 
sociale en/of economische 
situatie verkeren (begunstigden 
van artikel 27)1

Ruimte laten voor improvisatie, wat gezegd wordt aanpassen aan 
hun behoeften en verlangens.

Slechtzienden Rekening houden met hun voorkeuren voor videoconferenties. 
Het belang van de geluidskwaliteit van de uitgezonden media.
Zich laten adviseren en begeleiden door een gespecialiseerde 
facilitator.

Kinderen in het ziekenhuis Maak het bezoek dynamischer en vermijd statische toestanden die 
niet geschikt zijn voor kinderen.
Geef voorrang aan de speelse en creatieve dimensie.
Laat u adviseren en begeleiden door een gespecialiseerde 
begeleider indien nodig.

Tieners Het tempo en de aantrekkelijkheid van de voorgestelde interacties 
zijn van cruciaal belang. 
De ludieke en creatieve dimensie moet de hoofdrol krijgen.

1 https://www.article27.be



14

3.3.  WAT: welke inhoud? Welk(e) onderwerp(en) of thema('s) is/zijn interessant om te behandelen?
                                                              

Nadat u het doel van het bezoek bepaalde en de specifieke behoeften van het doelpubliek vaststelde, bepaalt 
u de inhoud die virtueel zal worden aaangeboden. Om deze keuze op een weloverwogen manier te maken, 
zijn hier verschillende elementen waarmee u rekening kan houden.

• Gaat het om het geven van een algemeen overzicht van een museum of een tentoonstelling of om 
het focussen op een bepaald thema? 

• Welke objecten/ruimtes zijn meestal niet toegankelijk bij een bezoek aan het museum (depots, 
restauratieatelier...)?

• Welke objecten/zalen zijn het meest foto- of videogeniek? 
• Wetende dat de rondleiding een creatieve stap is die niet noodzakelijk afhankelijk is van de fysieke 

rondleiding in het museum, wat zou dan het ideale parcours of scenario zijn?

Indien mogelijk mag men niet uitsluiten de deelnemers vooraf te ondervragen en hen te vragen een 
keuze te maken uit de verschillende voorgestelde thema's. Deze aanpak heeft het voordeel de bezoekers 
te betrekken door hen de gelegenheid te geven deel te nemen aan de voorbereidingen van het bezoek.

ADVIES:  Beperk het aantal gepresenteerde werken of voorwerpen. Verdwaal niet in te 
veel inhoud om enerzijds te vermijden dat men gefrustreerd raakt omdat niet alles aan 
bod komt en anderzijds dat men de bezoekers overweldigt. Afhankelijk van de vooraf 
bepaalde doelstelling kan het soms volstaan om 3 of 4 werken te analyseren.

3.4.  HOE: welke didactische methoden kunnen worden gebruikt?

Zoals we in de inleiding van dit hoofdstuk hebben gezien, is het niet eenvoudig om een virtuele rondleiding 
interactief en dynamisch te maken. Online is de aandachtsspanne van het publiek korter, aangezien 
de deelnemers een reële behoefte hebben aan uitwisseling, menselijk contact en ervaring. Een juiste 
timing, zorgvuldig gekozen interactieve hulpmiddelen, prikkeling van de zintuigen, een vriendelijke sfeer, 
een vertrouwensvolle omgeving, een goed contact met de deelnemers en een vriendelijke houding zijn 
allemaal punten die zorgvuldig moeten worden voorbereid.  

3.4.1. Timing: wat is de ideale duur van een virtueel bezoek?

Het is belangrijk om de timing van de sessie te bepalen. Voor een aantrekkelijk online bezoek is een 
uur voldoende (hooguit anderhalf uur als u een presentatietijd wilt plannen). Anticiperen op mogelijke 
problemen met de verbinding en de instellingen is ook essentieel om goed voorbereid te zijn. Als u 
bijvoorbeeld een paar minuten extra uittrekt voor technische vragen en van tevoren oefent, kunt u zich 
beter aan de aangekondigde tijdslimiet houden en het bezoek rustiger laten verlopen.

Merk op dat het soms aangewezen is om dit digitale aanbod als een serieel project te zien, bijvoorbeeld 
door een aflevering van een half uur per week voor te stellen voor een rusthuis of een school. Het 
virtuele rondleidingproject kan in de loop van de tijd worden opgebouwd om loyaliteit op te bouwen bij 
een bepaald publiek. 

ADVIES: Oefen en plan optionele elementen die al dan niet aan bod komen, afhankelijk 
van de beschikbare tijd.
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3.4.2. Zintuiglijke dimensie: hoe kan de fysieke ervaring op afstand worden vervangen?

Hoewel het bezoek virtueel is, kan de deelnemer worden uitgenodigd om dingen te (her)voelen. Natuurlijk 
is het legitiem om de vraag te stellen hoe de fysieke ervaring op afstand kan worden vervangen en 
hoe de deelnemers kunnen worden geholpen om in contact te komen met de virtueel gepresenteerde 
collecties. Om het digitale bezoek stimulerend en meeslepend te maken, is het raadzaam de zintuiglijke 
dimensie niet te verwaarlozen, door de verschillende zintuigen van de deelnemers te mobiliseren.

a. Het gezichtsvermogen

De keuze van de voorgestelde visuele ondersteuning is van cruciaal belang (foto's, video's, scans, 
360°-beelden, enz.). In de eerste plaats is het mogelijk om met deze verschillende media en invalshoeken 
te jongleren, een spel van perspectieven dat een grote verscheidenheid aan standpunten mogelijk 
maakt. Het vermenigvuldigen en diversifiëren van de gezichtspunten maakt het mogelijk de perceptie 
van de bezoeker te nuanceren (bv. perspectief, vogelperspectief, laag gezichtspunt, vergroting, ...). Het 
is belangrijk ervoor te zorgen dat de deelnemers steeds een notie van schaal krijgen, zodat zij zich de 
dimensies van een voorwerp of ruimte kunnen voorstellen. Ten tweede kan u visuele hulpmiddelen 
gebruiken om verhalen te vertellen of een sfeer over te brengen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de 
bezoeker de indruk te geven dat hij het museum of een zaal daadwerkelijk binnenkomt. Ten slotte is het 
aan te bevelen de beelden te becommentariëren om de ervaring van het bezoek te delen, door te praten 
over het licht dat van een werk uitgaat, de warme sfeer van een zaal, enz.

ADVIES:  Het op de juiste manier rangschikken van visuals om bezoekers mee te nemen 
in een verhaal en hen een ervaring mee te geven. Jezelf verplaatsen in een regisseur en 
shot voor shot een verhaal opbouwen is de kunst van het verhalen vertellen. 

Er zijn verschillende hulpmiddelen voor het presenteren van visuals, zoals: 

• Prezi : een tool voor het modelleren van grafische presentaties.
• Genially : een tool voor het leveren van inhoud door middel van geanimeerde infographics (creatie 

van een interactief beeld).
• Etc. 

b. De andere zintuigen 

Hoewel het gezichtsvermogen het gemakkelijkst te mobiliseren lijkt, mag u niet vergeten de andere 
vier zintuigen te gebruiken: gehoor, tast, smaak en reuk. Er zijn veel manieren om dit te doen. Zo is 
het bijvoorbeeld mogelijk om mensen emoties te laten voelen door middel van muziek, geluiden, 
audiobeschrijving, enz. Het kan ook interessant zijn om deelnemers uit te nodigen materialen aan te 
raken die lijken op die welke op afstand worden gepresenteerd, voedsel te proeven of geuren te ruiken 
die verband houden met het thema van het bezoek. 

Merk echter op dat dit extra voorbereidingstijd vergt.

ADVIES: Vraag de deelnemers om van tevoren thuis dingen voor te bereiden of te regelen 
dat er van tevoren materialen naar de groep worden gestuurd of bezorgd die de zintuigen 
zullen aanspreken: voedsel om te proeven, materialen om te hanteren, enz.
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c. Het gevoel van beweging

Tenslotte kan het interessant zijn gebruik te maken van het kinesthetisch geheugen. Dit is de spierzin, of 
bewegingszin, die betrekking heeft op de waarneming van de bewegingen van verschillende delen van 
het lichaam. Door niet statisch te blijven, kunt u de aandacht van de bezoeker trekken en hem betrekken 
bij de ontdekking van de gepresenteerde inhoud.

ADVIES: Nodig de deelnemers uit om te bewegen, een voorwerp te halen, een beweging 
of houding na te bootsen, een mime te doen, enz.

3.4.3. Interactieve instrumenten: hoe een dynamiek creëren en monotonie vermijden? Aan welke vorm 
van interactie geeft u de voorkeur?

Er zijn tal van activiteiten die uw virtueel bezoek kunnen opluisteren (observatiespelletjes, creatieve 
workshops, virtuele rondwandeling, reflectie, opiniepeiling, vragen en antwoorden, introspectie, quizzen, 
...). Ze moeten zorgvuldig worden gekozen, zodat ze de doelstellingen dienen die aan het begin van 
het project zijn vastgesteld en beantwoorden aan de behoeften van uw doelpubliek. Het voorbereiden 
van interactieve instrumenten vergt tijd, maar het is noodzakelijk: het onderbreken van uw bezoek met 
activiteiten helpt om een verhaal te creëren en zo de ervaring te verbeteren.

ADVIES:  Denk na over hoeveel activiteiten u wilt inzetten. In het begin is het beter één of 
twee methodes te kiezen en daar beetje bij beetje mee te experimenteren. 

ADVIES:  Diversifieer en wissel de voorgestelde activiteiten, inhouden en interacties af 
om de eentonigheid te doorbreken. 

ADVIES:  Denk na over de structuur van deze voorstellen om ze in een logische volgorde 
te presenteren.

3.4.4. Vertrouwenssfeer: hoe kan een sfeer van vertrouwen worden geschapen die interactie bevordert?

Het is belangrijk om zorg te besteden aan verwelkoming en kennismaking. Vaak ten onrechte beschouwd 
als een "leeg" moment, alleen bedoeld voor de installatie van de deelnemers, moet het begin van het 
bezoek goed doordacht en voorbereid worden. Het is daarom sterk aan te bevelen de bezoekers op 
een vriendelijke manier te ontvangen, hun de tijd te geven om aan te komen en zich te installeren. Het 
is allemaal een kwestie van evenwicht: het is niet aan te raden hen direct te overladen met informatie 
en/of visuals, maar het is ook niet aan te raden een ongemakkelijke stilte te laten tijdens de opstart van 
sommigen of anderen.

Bij bezoeken op afstand is het interessant gebruik te maken van het feit dat zij zich in hun eigen huis 
bevinden, in een omgeving die zij goed kennen, hen uit te nodigen om het zich gemakkelijk te maken, 
zich te installeren met hun favoriete drankje, enz. Op die manier zullen sommige mensen, zelfs degenen 
die erg verlegen zijn, het minder moeilijk vinden om zich uit te spreken. 

Om deze vriendschappelijke sfeer te bevorderen, kan men de bezoekers ook kleine ademhalings- of 
mindfulnessoefeningen laten uitvoeren om hen aan te moedigen op te letten.
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3.4.5. Contact: hoe kan u een goed contact met online deelnemers tot stand brengen?

Afstand en schermen zijn niet altijd bevorderlijk voor spontane uitwisselingen tijdens een virtuele 
rondleiding. Hier volgen enkele aanbevelingen om u te helpen deze moeilijkheden te overwinnen.

Regels instellen

Het opleggen van enkele regels aan het begin van het bezoek heeft het voordeel dat het de bezoekers 
geruststelt omdat het een kader schept. Aarzel niet om uw instructies te geven zoals in het museum, 
maar op een vlotte, luchtige en positieve manier (bijvoorbeeld door ze subtiel te integreren in de uitleg 
van de videoconferentieprocedures). In het algemeen is het aan te bevelen een uitnodigende en geen 
beperkende houding aan te nemen. Door de deelnemers aan te moedigen de camera aan te laten tijdens 
een online bezoek wordt een vriendelijke sfeer bevorderd.   

Om deze uitwisselingsregels vast te stellen, is het raadzaam vooraf na te denken over het gewenste 
niveau van interactiviteit en de in te zetten communicatiemethoden.

o Deelnemers schrijven/reageren in de chatroom op een vraag. 
o Deelnemers kunnen vragen stellen in de chat.
o Deelnemers "steken hun hand op" en beantwoorden een vraag mondeling.
o Deelnemers houden een blauw of rood stuk papier omhoog om met ja of nee te antwoorden.
o Deelnemers antwoorden met behulp van een ander hulpmiddel (bijv. een virtueel whiteboard).

Er zijn ook een aantal hulpmiddelen die interactie tussen de deelnemers aan een rondleiding mogelijk 
maken, zoals: 

• Padlet: een hulpmiddel voor het creëren van collaboratieve "virtuele muren" om tekst, beelden en 
geluiden te delen.

• Mentimeter: een tool voor het verzamelen van mondelinge inbreng (via het maken van woordwolken, 
live enquêtes).

• Jamboard: een interactief whiteboard voor samenwerking en uitwisseling.
• Kahoot: een ludiek leermiddel om interactieve vragenlijsten te genereren die gemakkelijk toegankelijk 

zijn met een smartphone, bijvoorbeeld voor tieners.

Controleer vooral de gebruiksvoorwaarden van deze tools (maximaal aantal deelnemers, gebruiksduur, 
enz.).

In contact blijven

Bij bemiddeling op afstand is het van essentieel belang voortdurend contact te houden met de 
deelnemers. Het tot stand brengen van een goed contact met de groep vergt tijd en aandacht. 

ADVIES:  

• Nodig deelnemers regelmatig en heel expliciet uit om te reageren.
• Verwelkom elke reactie (mondeling of schriftelijk) door bijvoorbeeld te zeggen: "ah ik 

zie een glimlach", "ah ik zie verbaasde gezichten"... 
• Moedig deelnemers aan door bijvoorbeeld te zeggen: "alle reacties zijn interessant", 

"er zijn geen foute antwoorden"...
• Let goed op non-verbale signalen en luister aandachtig. Merk op dat een groot scherm 

het gemakkelijker maakt om dit te doen.
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Chat management

Als voor deze gespreksvorm wordt gekozen, is het raadzaam vragen te stellen waarop de deelnemers met 
een of twee woorden kunnen antwoorden, en hun de tijd te geven om alle antwoorden op te schrijven en 
voor te lezen, of op zijn minst de verschillende live gedeelde reacties te parafraseren of te structureren.  
Als het beheren van de chat te ingewikkeld is, moet de bemiddelaar hulp krijgen van een collega die 
de chat opvolgt, zodat hij zich kan blijven concentreren op de rondleiding. Toekijken hoe iemand op het 
scherm leest of schrijft, is niet echt boeiend voor het publiek!

3.4.6. Houding van de gids

Tenslotte blijft de houding van de begeleider, die soms wordt verwaarloosd, een centraal element in 
het succes van een online-bemiddeling. Kleine, eenvoudige gebaren kunnen het gesprokene immers 
aantrekkelijker maken. 

Hier volgen enkele tips voor een virtuele rondleiding in videoconferentie of op een parcours:

• Kies een comfortabele houding, zittend of staand, zelfs al is het achter een computer. Een gids die 
"comfortabel" zit, zal voor de deelnemers veel aangenamer zijn om te volgen. 

• Zorg ervoor dat de camera gestabiliseerd is en op de juiste hoogte staat. 
• Kijk recht in de camera. 
• Let vooral op stem en intonatie. Duidelijk en langzaam spreken is essentieel, aangezien digitale 

technologie het minder hoorbaar maakt. Zorg ervoor dat je boeiend bent door een verscheidenheid 
aan intonaties en reacties te gebruiken (bv. "ah dat had ik niet verwacht", "oh dat is echt heel 
aantrekkelijk"...). 

• Vermijd ten allen prijze het tonen van dia's op een passieve en monotone manier. 
• Maak de achtergrond zoveel mogelijk niet onscherp (BLUR-optie) tijdens een videoconferentiebezoek, 

aangezien dit het bezoek decontextualiseert en soms de aandacht van de bezoeker afleidt. 
• Toon niet de frustratie van het feit dat u niet ter plaatse bent, want het is zeer onaangenaam voor 

bezoekers om het gevoel te hebben dat de bemiddelaar liever in persoon aanwezig zou zijn. Vermijd 
dus opmerkingen als "het is niet mogelijk op afstand, maar als u er was geweest, had ik u kunnen 
laten zien..."!

© Shutterstock 



19

HOOFDSTUK II
PROMOTIE

Inleiding 

1. Beoordeling van de relevantie van het 
aanbod 

2. Correct communiceren over de onderdelen 
van het virtuele aanbod

2.1. Waarom

2.2. Voor wie

2.3. Wat

2.4. Hoe

3.   Het bereiken van uw doelgroep

3.1. De boodschap: vorm en inhoud

3.2. De bezoekersreis

3.3. Middelen en kanalen

3.4. Persoonlijke aanpak

3.5. Partners

4.    Evaluatie van het project

5.    Financiering van uw virtuele tour aanbod

 © Museum van Elsene  
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Inleiding
                                                              

Het is niet voldoende om een virtuele tour te creëren, u moet ook het publiek bereiken dat geïnteresseerd 
is in het aanbod. Dit hoofdstuk wil advies en aanbevelingen geven over hoe u een virtuele tour effectief 
kunt promoten en uw doelpubliek kunt bereiken. 

De best practices die in dit hoofdstuk zijn verzameld, zijn het resultaat van een brainstorm- en co-
constructiesessie die werd gecoördineerd door Isabel Lowyck. Deze tips werden vervolgens verrijkt met 
feedback uit de proeffase van dit project.

Isabel Lowyck is een publiekswerking expert en bemiddeling 
expert (Guide-ID /Belgian National Orchestra).

1.  Beoordeling van de relevantie van het aanbod

Wanneer men een virtueel aanbod creëert, is het belangrijk de relevantie ervan te beoordelen. Om 
te weten waar dit voorstel past, is het verstandig om de culturele omgeving waarin het project zich 
bevindt te "scannen" en het bestaande aanbod te analyseren om zich te kunnen meten, inspireren en 
positioneren. Wat doen andere instellingen? Wat zijn de maatschappelijke trends? Wat zijn de behoeften 
van ons publiek? Merk op dat deze stap vaak wordt verwaarloosd. Zelfs als we denken dat we al weten 
wat we moeten doen, is het beter om oplettend te blijven en ons te informeren om verder te gaan dan 
onze vooroordelen.

ADVIES: Zoek uit wat elders wordt gedaan, niet alleen in uw eigen land, maar ook in het 
buitenland, want deze voorstellen zijn een echte bron van inspiratie!

2.  Correct communiceren over de onderdelen van het virtuele aanbod

Het vorige hoofdstuk belichtte het belang van het ontwerpen van een virtueel bemiddelingsproject door 
de volgende vragen te stellen: waarom, voor wie, wat en hoe. Zodra de doelstellingen van de tour zijn 
vastgesteld, het doelpubliek is gedefinieerd en het formaat en de inhoud zijn gekozen, is het belangrijk 
om deze verschillende onderdelen te communiceren. Om effectief te zijn, moet een promotie niet aan 
het eind van een project worden geplaatst, maar er een integraal onderdeel van zijn.
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2.1.  WAAROM: vermeld uitdrukkelijk de reden voor het project

In de communicatie mag men zich niet beperken tot de vraag wat men doet, maar moet men ook zeggen 
waarom men het doet: dit is de echte reden van het project! Dit "waarom" (d.w.z. de doelstellingen die 
met het bezoek worden nagestreefd) vormt de kern van het project, geeft zin aan het voorgestelde 
aanbod en moet dus in het middelpunt van de communicatie staan. 

Het is ook interessant te kijken naar de beweegredenen van de bezoekers. Waarom zullen zij 
geïnteresseerd zijn in dit aanbod? Wat zal hen motiveren (om het unieke te ervaren, te leren, te 
ontmoeten, te spelen, te innoveren...)? De antwoorden op deze vragen moeten ook tot uiting komen in 
de promotie van het bezoek.

2.2.  VOOR WIE: uw doelgroep bepalen en engageren

Zoals hierboven vermeld is een goede bemiddeling niet denkbaar zonder het doelpubliek te kennen en 
te begrijpen. Hetzelfde geldt voor promotie. Weten tegen wie je praat is effectieve communicatie.

Segmentatie

Om dit te doen, moet je jezelf de volgende vragen stellen: 

• Wat zijn de specifieke kenmerken van mijn publiek? 
• Welke kenmerken van mijn publiek zijn belangrijk om te weten om een goede promotie op te zetten? 
• Welke communicatiekanalen gebruikt dit publiek?

Om hierop in te spelen, moeten we niet bang zijn om "buiten" het museum te treden. Naar buiten gaan 
om het publiek te ontmoeten stelt ons in staat het beter te leren kennen en het dus beter te bereiken.

Er is niet "EEN" publiek, maar "VEEL" publiek, dat soms zeer verschillend is. Daarom is het nodig ze te 
segmenteren volgens verschillende criteria (geografisch, demografisch, enz.). In dit verband kunnen 
digitale instrumenten zoals Google Analytics een goede bondgenoot zijn.

Taal 

Correct communiceren met uw doelgroep heeft alles te maken met het gebruik van de juiste taal. 
Het gebruik van herkenbare woordenschat zal de effectiviteit van de promotie sterk verhogen en een 
directere communicatie met het doelpubliek mogelijk maken.

Behoeften

Een virtueel bezoek zal alleen relevant en interessant zijn als het beantwoordt aan de verwachtingen 
en behoeften van het doelpubliek. Dit vereist empathie, je verplaatsen in de bezoeker om hem beter 
te begrijpen, luisteren en dus niet denken dat je alles al weet. Zorg ervoor dat je altijd begrijpt wat 
belangrijk is voor je doelpubliek (niet wat belangrijk is voor jou).
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2.3. WAT: Vermeld duidelijk de componenten van het aanbod

Voordat u uw promotiemiddelen gaat verspreiden, moet u ervoor zorgen dat ze de volgende vragen 
duidelijk en nauwkeurig beantwoorden: Wat wordt er eigenlijk aangeboden? Wat is uw aanbod? Voor 
wie is het bedoeld? Zorg ervoor dat er geen twijfel bestaat over de boodschap die u probeert over te 
brengen aan uw doelpubliek.

ADVIES:  Communiceer goed over het aanbod (inhoud, thema, formule) om frustratie of 
misverstanden te voorkomen.

2.4. HOE : Vermeld hoe het aanbod is ontwikkeld en hoe het zal lopen

Vermeld tenslotte hoe het aanbod tot stand is gekomen, hoe het zal worden uitgevoerd en hoe specifiek 
het is. Waarin verschilt uw bezoek van de bezoeken die andere instellingen aanbieden? Wat is de 
toegevoegde waarde van uw manier van doen, van de beleving die u voorstelt? Deze vragen, die aan 
het begin van het project voor een virtueel bezoek moeten worden gesteld, zullen aanknopingspunten 
bieden voor de elementen die tijdens de promotie ervan moeten worden meegedeeld.

3.  Het bereiken van uw doelgroep

Om uw doelpubliek te bereiken, moet met verschillende elementen rekening worden gehouden. 

3.1.  De boodschap: vorm en inhoud

Om uw virtuele tour te promoten, moet de boodschap duidelijk en doeltreffend zijn en het hart van de 
kijker raken.

De woorden die gebruikt worden voor een slogan of titel zullen uiteraard in grote mate bijdragen tot de 
creatie van deze boodschap. Is de gekozen woordenschat creatief genoeg, precies genoeg, ontroerend 
genoeg? Maar schrijven alleen is niet genoeg, het gewicht van beelden mag niet worden onderschat. 
Een goed gekozen illustratie voor een reclamecampagne kan het verschil maken. 

Voor een doeltreffende promotie is het de moeite waard om zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
kracht van het verhaal. De gekozen woorden en beelden moeten samen de kijker onderdompelen in 
een verhaal. Meer dan feitelijke informatie, zijn het de emoties en de betrokkenheid die het publiek 
zullen raken. Want hoewel de vorm van het bezoek virtueel is, blijft het menselijke karakter van de 
overgebrachte boodschap essentieel. Waarom niet de professionals van de museumsector ontmoeten, 
de backstage onthullen...?

Het vinden van een raakpunt tussen de over te brengen boodschap en de belangen van het publiek blijft 
de beste manier om de belangstelling van uw publiek te wekken.
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3.2.  De bezoekerscyclus

Om doeltreffend over het bezoekproject te communiceren, moet het worden opgevat als een ervaring in 
de ruimste zin van het woord! Een potentiële bezoeker bereiken betekent hem/haar vergezellen op zijn/
haar reis naar u toe, vanaf het allereerste onderzoek dat hij/zij thuis begint. Het is dus belangrijk om in 
de huid van "Mijnheer/Mevrouw Everyman" te kruipen en hem/haar stap voor stap te volgen. Kent hij/
zij de instelling? Zo niet, hoe kan ik hem/haar bewust maken van de verschillende aanbiedingen? Wat 
wil hij/zij of heeft hij/zij nodig, voor, tijdens of na zijn/haar bezoek? Door rekening te houden met de hele 
ervaring van het bezoek en vragen te stellen over elk facet van de ervaring, wordt deze niet alleen beter, 
inclusiever en aangenamer, maar wordt ook de samenhang ervan gegarandeerd.

Merk op dat het museumpersoneel ook goed op de hoogte moet worden gehouden van al deze stappen 
om het succes van de ervaring te helpen verzekeren.

Bij wijze van voorbeeld, hier zijn enkele punten om te controleren:

Pre-bezoek   
Waar bevindt het aanbod zich: website, netwerken?
Is het aanbod duidelijk? 
Wat moet de bezoeker doen om te boeken? 
Welke bevestiging wordt er gestuurd? 
Is het proces duidelijk en eenvoudig?

Bezoek
Hoe stel je jezelf voor? 
Hoe maak je het bezoek aangenaam? 
Hoe het gebruik van de instrumenten door de bezoekers vergemakkelijken?  
Hoe de bezoekers bedanken voor hun deelname?

Post-bezoek 
Hoe een tevredenheidsenquête evalueren en doorsturen?
Hoe nodigt u mensen uit om naar het evenement te komen of om deel te nemen aan een 
ander aanbod op afstand? 
Moet u een souvenir, een wedstrijd, enz. sturen?
 

3.3.  Middelen en kanalen

Er zijn vaak meer communicatiekanalen dan we denken. Door gewoonte gebruiken we altijd dezelfde 
communicatiekanalen en missen we grote kansen. Voor uw project virtuele rondleiding is het raadzaam 
om een gedetailleerd communicatieplan op te stellen. Deze oefening is weliswaar vervelend, maar stelt 
u in staat de meest geschikte communicatiekanalen te selecteren en vooral geen kansen te laten liggen. 
Om methodisch te werk te gaan, is het noodzakelijk een zo volledig mogelijke lijst en classificatie op 
te stellen van alle communicatiemiddelen en -kanalen en van alle uit te voeren acties voor elk van de 
volgende categorieën:

o Intern 
o Tegenover partners 
o Naar andere instellingen: B2B 
o Naar bestaande klanten 
o Naar nieuwe klanten
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3.4.  Persoonlijke aanpak

Het onderhouden van persoonlijk en direct contact met het doelpubliek is essentieel. Dit vergt energie, 
maar het maakt het mogelijk een sterke en belangrijke relatie in stand te houden, ondanks de fysieke 
afstand. 

Een interessante oefening in doeltreffend communiceren is de "Elevator Pitch". Het doel is eenvoudig: in 
één minuut de essentie van een project uitleggen (zoals men in een lift zou doen). Dit stelt u in staat om 
de essentiële elementen te identificeren die u moet benadrukken om uw bezoekproject bij het publiek 
te promoten. 

Ook telefoneren kan nuttig zijn, om te weten te komen of ze van het bezoek genoten hebben of niet, enz.
 

3.5.  Partners
 

Partners zijn sterke bondgenoten bij het ondersteunen, verdedigen en promoten van uw project. 

In dit verband kan het in kaart brengen van de gemeenschap heel nuttig zijn om u bewust te worden 
van alle verbindingen die met andere structuren tot stand kunnen worden gebracht. Concreet gaat het 
om het maken van een visuele voorstelling van alle potentiële contacten, een soort in kaart gebrachte 
inventaris van alle spelers die bij uw instelling en uw project betrokken zijn. 

Zo kunt u zich beter richten op potentiële partners die uw doelgroep wellicht beter kunnen begrijpen en 
bereiken, met name door informatie te verspreiden onder groepen waartoe u geen toegang hebt.

4.  Evaluatie van het project

Om het succes van uw bezoek te evalueren of om te weten of bepaalde punten nog moeten worden 
verbeterd, is het interessant om zelf uw project te volgen. Zo kunt u de ervaringen onderweg controleren 
en het eindresultaat inschatten. 

Om na te gaan of alles goed verloopt, is het bijvoorbeeld aan te raden om vóór het bezoek contact op te 
nemen met de groep (om zeker te zijn dat alles duidelijk is), om tijdens het bezoek regelmatig te vragen 
of alles goed verloopt, enz.

Om het eindresultaat van het bezoek te evalueren, zijn er verschillende mogelijkheden: een 
tevredenheidsenquête versturen via een online formulier, een rondetafelgesprek houden, vragen om 
een creatie of een reactie in verband met het bezoek per e-mail te sturen, een virtueel whiteboard 
invullen, enz.  Bovendien kunnen deze middelen worden gebruikt om verschillende aspecten van de 
ervaring te evalueren: communicatie, formaat, bemiddeling, digitale hulpmiddelen, inhoud, duur, enz. 
Om het succes van uw promotie te evalueren, kunnen sommige online indicatoren u ook informeren 
(Google Analytics, gegevens van sociale netwerken zoals Facebook en YouTube, enz.)
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5. Financiering van uw virtueel aanbod

De uitvoering van een virtuele rondleiding doet de vraag rijzen naar de financiering van een dergelijk 
project. Afhankelijk van het gekozen formaat kunnen de kosten sterk variëren, waarbij de apparatuur die 
nodig is voor een livestreaming tour veel betaalbaarder is dan een 360°-scan waarvoor meer uitgebreid 
digitaal ontwikkelingswerk nodig is.

Maar wat uw budget ook is, dit vergt tijd van de bemiddelaars. Het is dus de moeite waard na te denken 
over hoe u extra inkomsten kunt genereren om uw project zo kwalitatief mogelijk uit te voeren.

Wat de levensvatbaarheid van dit soort aanbod betreft, bestaan er verschillende mogelijkheden. In 
de eerste plaats moet worden nagedacht over nieuwe economische modellen, zoals bijvoorbeeld de 
verkoop van solidariteitstickets. Ten tweede is het van essentieel belang om op de hoogte te blijven 
van oproepen voor projecten of mogelijkheden om subsidies aan te vragen. Sponsoring, en meer in het 
bijzonder crowdfunding, kan een belangrijke bron van extra inkomsten zijn, net als sponsoring. Denk er 
in dit geval aan om contact op te nemen met bedrijven die werken in de digitale sector (om bvb materiaal 
te ontvangen) of met instellingen die de doelgroepen waarvoor de bezoeken bedoeld zijn ondersteunen.

Bepaalde kansen, zoals die welke door MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) worden 
geboden, mogen evenmin over het hoofd worden gezien. MVO stimuleert bedrijven om bij te dragen 
aan de uitdagingen van duurzame ontwikkeling, waarvan het maatschappelijke aspect een pijler is. 

Als voor het virtuele aanbod moet worden betaald, is het belangrijk algemene voorwaarden vast te 
stellen, de juridische aspecten in aanmerking te nemen en een dienst na verkoop op te zetten.
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Inleiding 
                                                              

Elke virtuele rondleidingproject vereist het gebruik van digitale hulpmiddelen, min of meer complex om 
op te zetten, die de bezoekers in staat stellen een nieuwe ervaring te beleven. Het doel van dit hoofdstuk 
is niet alleen om de verschillende virtuele tour formats voor te stellen die in dit project getest zijn, maar 
ook om advies te geven over de technische keuzes die gemaakt moeten worden bij het uitvoeren van 
een digitaal bemiddelingsproject. 

De methodologie die in dit hoofdstuk wordt voorgesteld, is het resultaat van een sessie van reflectie 
en co-constructie van kennis, gecoördineerd door Géraldine Bueken. Tijdens deze sessie konden aan 
de hand van de interventies van verschillende actoren uit de sector (culturele operatoren, digitale 
dienstverleners, bemiddelaars, enz.) een aantal aanbevelingen worden geformuleerd. Net als bij de 
vorige hoofdstukken werden de conclusies van deze sessie vervolgens verrijkt met de feedback uit de 
proeffase van dit project.

Géraldine Bueken is een strateeg gespecialiseerd in 
meeslepende culturele bemiddelingsapparatuur, oprichter 
en directeur van het XR4heritage-programma.

1. Voorafgaand advies

1.1. Bereidheid tot verandering
 

Een van de mogelijke hinderpalen voor de invoering van een virtueel aanbod kan gelegen zijn in het 
feit dat professionals uit de museumsector soms vrezen dat ze er niet genoeg van afweten, dat ze niet 
over de nodige vaardigheden beschikken om digitale instrumenten te gebruiken. Een conditio sine qua 
non voor het welslagen van een dergelijk project is dat de bemiddelaars die uitgenodigd worden om 
het bezoek aan te bieden, niet alleen klaar zijn om aan dit avontuur te beginnen, maar dat ze ook echt 
geëngageerd zijn in het proces van het creëren van dit aanbod.

1.2. Bezoekers begeleiden
 

Nog steeds aan de technische kant, is het essentieel om te vragen naar de vaardigheden van de bezoekers. 
Is de groep klaar om digitale hulpmiddelen te gebruiken of niet? Zo niet, dan spreekt het voor zich dat 
u het hen gemakkelijker moet maken. Neem daartoe de tijd om de regels van het bezoek uit te leggen 
(bv. omroepinterface, microfoons, chat, enz.). Het kan ook nuttig zijn om vooraf een FAQ (antwoorden 
op vaak gestelde vragen), een procedure of een verklarende video ter beschikking te stellen.
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2. Verschillende formaten voor virtuele rondleidingen
                                                              

Zoals we hierboven hebben gezien, zijn er veel manieren om virtuele bemiddeling te benaderen. De 6 
musea die aan dit project deelnemen hebben verschillende van deze mogelijkheden uitgetest, die we 
in 4 categorieën hebben ingedeeld. Merk op dat de hier besproken lijst van formats niet exhaustief is 
en zal evolueren, niet alleen met de technologische vooruitgang, maar ook met de creativiteit van de 
bemiddelaars.

Ter herinnering, dit zijn de 4 categorieën van virtuele bezoeken die tijdens de pilootfase werden getest:

Bezoeken via videoconferentie: de gids deelt 
zijn inhoud vanaf zijn computer.

Rondleidingen: de gids loopt rond in het 
museum en communiceert op afstand.

Hybride bezoeken: de gids is bij de groep en 
toont virtuele inhoud.

Ludiek-educatieve bezoeken: deze categorie omvat 
bezoeken die de vorm aannemen van spelletjes 
(virtueel Escape Game, virtuele schattenjacht, enz.). 
Merk op dat, hoewel deze gamificatie het hoofddoel 
van het bezoek kan zijn, het ook kan terugkomen in 
de andere drie hierboven vermelde types.

De keuze van de vorm hangt meestal af van dezelfde parameters: de beperkingen die het gebouw oplegt 
of de financiële en menselijke middelen waarover de instelling beschikt. Het zijn echter de nagestreefde 
doelstellingen en de behoeften van het doelpubliek die de doorslag moeten geven. 

Deze verschillende mogelijkheden van digitale bemiddeling vereisen materiaal en voorbereidende 
werkzaamheden die soms zeer verschillend zijn. In de volgende subhoofdstukken zullen deze elementen 
en de voor- en nadelen van elk van deze oplossingen worden behandeld.

1

2

3

4
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2.1. CONFERENTIE-bezoek

In dit geval zit de bemiddelaar achter zijn computer terwijl de 
deelnemers thuis zijn. Tijdens een videoconferentie kan de 
bemiddelaar verschillende soorten inhoud delen, zoals: 

o Onderdompelingen in een 360° scan 
o 360°-foto's
o Audiovisuele hulpmiddelen: foto's, video's, podcasts, enz.
o Creatieve en/of interactieve activiteiten: quizzen, tijdlijn, enz.

Materiaal nodig voor de gids

• Een PC met recente onderdelen (8Gb RAM, enz.) 
• Een webcam: goede kwaliteit en goed geplaatste camera 
• Een headset met microfoon 
• Een muis (minder lawaaierig dan de pad)
• Een dubbel of driedubbel scherm om het delen van inhoud te vergemakkelijken

Materiaal nodig voor de deelnemers

Individueel : 

• Een PC, smartphone of tablet

Groep : 

• Een videoprojector aangesloten op een PC met recente componenten (of eventueel een interactief 
digitaal bord) 

• Een groot scherm of een witte muur 
• Een luidspreker en een webcam gericht op de groep en een microfoon

• diversiteit van de te delen media
• flexibiliteit van het parcours 

zonder ruimtelijke beperkingen, 
veel soepelheid

• afwezigheid van organisatorische 
beperkingen (weer, lawaai, 
openingstijden van musea, enz.)

• statische positie van de gids

+ —

© Shutterstock 
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Tips voor bemiddeling met 360° scan

a. Creëren van de 360° scan

Een 360° digitalisering van de ruimtes van het museum is een interessante 
immersieve ervaring die kan worden gedeeld om de bezoekers te helpen zich 
onder te dompelen in de zalen, de opslagruimten, enz. Om de opname van 
de ruimtes voor te bereiden, zullen gesprekken met de dienstverlener nodig 
zijn. Vooraf is het belangrijk rekening te houden met de volgende elementen:

• De keuze van de digitaliseringssoftware naar gelang van de kosten, 
het type te digitaliseren ruimte, het type hosting, de mogelijkheden tot 
aanpassing, delen, enz. 

• De route: welke ruimten zullen worden gedigitaliseerd en om welke 
reden(en)?

• De collectieonderdelen: welke werken zullen in de rondgang worden 
belicht (er moet worden gekozen voor de meest representatieve en 
fotogenieke objecten)?

• Aanvullende inhoud die in de route moet worden geïntegreerd, 
aandachtspunten in de vorm van tablets met video's, teksten en 
illustraties.

Vergeet ook niet na te denken over wat wel en wat niet mag worden 
getoond, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen of om redenen van beeldrecht. 
Merk echter op dat het, afhankelijk van het gekozen scanprogramma, vaak 
mogelijk is om deze elementen onscherp te maken.

b. Delen van de 360° scan

Als u tijdens uw bezoek met videoconferentie een 360° scan wilt delen, zal 
een voorafgaande contextualisering door de deelnemers op prijs worden 
gesteld. Door een kader te scheppen alvorens de plaats rechtstreeks te 
betreden door informatie te geven over het gebouw van buitenaf, over zijn 
geschiedenis, enz. kan het bezoek worden ingeschreven in de ruimte die dan 
vertrouwd wordt voor de bezoeker. Op dezelfde manier, om de deelnemers 
een overzicht van de plaats te geven, aarzel niet om van tijd tot tijd te kiezen 
voor een realistische gang door de trappen of gangen, zonder gebruik te 
maken van sluipwegen.

Vervolgens, wees voorzichtig bij het bewegen. Voorkom te snelle bewegingen. 
Soms kan de gids uit gewoonte of onder stress schokkerig of te snel bewegen 
in de scan. Ook moet u oppassen dat u de cursor niet te veel beweegt, want 
dan kan de aandacht van de bezoeker verslappen. Anderzijds kan het te 
lang blijven hangen in hetzelfde gezichtspunt de deelnemers vervelen. Het 
ideale is dus een dynamisch en comfortabel ritme aan te nemen, waarbij 
de voorkeur wordt gegeven aan beweging met de muis, die vaak minder 
lawaaierig is dan de pad.

 © Museum van Elsene  
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2.2. RONDLEIDING-bezoek

In het geval van de rondleiding dwaalt de bemiddelaar met een camera 
door het museum en communiceert hij op afstand met de bezoekers. 
Deze live uitzending wordt livestreaming genoemd. Dit format is zeer 
spontaan en realistisch aangezien de gids de bezoekers meeneemt 
terwijl hij/zij de plek ontdekt.

Materiaal nodig voor de gids

• Een smartphone-stabilisator  
• Een smartphone met een goede camera (voor en achter) 
• Een handsfree set of draadloze hoofdtelefoon met microfoon

Materiaal nodig voor de deelnemers

Individueel : 
• Een PC, smartphone of tablet

Groep : 
• Een videoprojector aangesloten op een PC met recente componenten (of eventueel een interactief 

digitaal bord) 
• Een groot scherm of een witte muur 
• Een luidspreker en een webcam gericht op de groep en een microfoon

De rondleiding is een dynamische oplossing, maar soms onmogelijk op te zetten om verschillende 
redenen: een onstabiel Wifi-netwerk, problemen met de toegankelijkheid van de site of bepaalde zalen, 
beperkte openingstijden, enz. 

Om deze nadelen van live-uitzending te ondervangen, is het mogelijk de rondleiding vooraf op te 
nemen met professionele apparatuur. Dit betekent dat de bemiddelaars slechts op een bepaald tijdstip 
kunnen worden opgeroepen, wat een echt voordeel is voor organisaties die niet over voldoende gidsen 
beschikken. Afgezien van het feit dat het werk maar één keer wordt gedaan, blijkt de kwaliteit van 
een opname vaak beter dan een live uitzending, omdat het met professionele apparatuur kan worden 
geproduceerd. Bovendien kan het in verschillende versies worden gereproduceerd. Een vooraf 
opgenomen formule betekent echter noodzakelijkerwijs een verlies van spontaniteit en interactiviteit. In 
dit geval is vindingrijkheid vereist om andere manieren van interactie met het publiek te vinden, zoals 
via een live chat.

• spontaniteit van het bezoek en de 
uitwisselingen met de mogelijkheid 
tot improvisatie 

• realisme van de rondleiding met 
bewegingen in real time, "alsof 
men de gids volgt 

• betere weergave van de 
geluidssfeer, de sfeer van het 
museum, enz.

• soms mindere kwaliteit van 
de resultaten (vanwege 
omgevingslawaai, reflecties 
op winkelruiten, onstabiel 
Wifi-netwerk, ongunstige 
weersomstandigheden, enz.) 

• moeilijkheid om extra inhoud en 
audiovisuele media te delen

+ —
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2.3. "HYBRID" bezoek

Met dit "hybride" concept kan de gids de groep persoonlijk 
begeleiden terwijl hij het bezoek verrijkt met virtuele inhoud. Dit 
formaat kan vele "fygitale" vormen aannemen, met andere woorden, 
een combinatie van fysieke aanwezigheid en digitale ervaring.  De 
gids kan bijvoorbeeld een bejaardentehuis of een school bezoeken 
en een virtualisatie van de museumzalen projecteren. Deze oplossing 
wordt zeer gewaardeerd door groepen die niet de mogelijkheid 
hebben om naar het museum te komen, aangezien zij zowel een 
directe uitwisseling met de gids als de ontdekking van een virtuele 
ervaring mogelijk maakt.

Materiaal nodig voor de gids

• Een projector aangesloten op een PC met up-to-date componenten
• Een groot scherm of een witte muur 
• Een luidspreker (als u audio moet delen) 
• Eventueel andere apparatuur zoals een goggle of virtual reality headset, enz.

Materiaal nodig voor de deelnemers:

• In dit geval zijn de deelnemers in aanwezigheid van de gids en hoeven zij geen uitrusting mee te 
brengen.

Let op: Voor deze bezoeken "buiten de muren" moet de gids vooraf langskomen om de aanwezigheid 
van alle apparatuur, de goede verbinding, de optimale indeling van de zaal te controleren. Deze stap is 
belangrijk.

• face-to-face begeleiding van 
de groep, wat de interactie 
vergemakkelijkt

• indien geprojecteerd op een groot 
scherm of een witte muur, bijdraagt 
tot het meeslepende effect

• frustratie om de collecties 
niet in het "echte leven" tegen 
te komen is altijd aanwezig, 
vandaar het belang van het 
aanbieden van educatief 
materiaal of zelfs reproducties 
van collectiestukken tijdens 
de sessie.

+ —
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2.4. LUDIEK-EDUCATIEF bezoek

Deze categorie omvat alle bezoeken die de vorm aannemen van spelletjes (virtueel Escape Game, 
virtuele schattenjacht, vraag- en antwoordspelletjes, enz.) Deze rondleidingen zijn gebaseerd op 
de premisse van gamificatie, aangezien ze tot doel hebben de bezoekers te vermaken en te boeien 
door codes of mechanismen die eigen zijn aan de wereld van het spel. Deze mechanismen worden 
gebruiken op een ander gebied gebruiken zoals, in dit geval, de ontdekking van erfgoed en cultuur. 
Zoals hierboven vermeld, kan dit ludieke aspect het hoofddoel van het bezoek zijn, maar het kan ook op 
een meer occasionele manier worden waargenomen in de drie andere hierboven vermelde categorieën 
van bezoeken (conferentie-bezoek, rondleiding-bezoek en "hybrid" bezoek).

• speels, aantrekkelijk voor een 
nieuw publiek, een leuke ervaring 
die de assimilatie van inhoud 
mogelijk maakt

• de rol van de gids wordt 
soms ondergeschikt; er moet 
worden gezorgd voor een 
klimaat van uitwisseling en 
interactie met de gids en de 
groep 

• de ontwikkeling van digitale 
oplossingen die soms duur 
zijn

• het is niet altijd gemakkelijk 
om een goed evenwicht te 
vinden tussen educatie en 
plezier

+ —
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2.5. CONCLUSIES

Na de presentatie van de verschillende formaten die we in het kader van dit project hebben getest, 
volgen hier enkele tips om u te helpen een relevante keuze te maken. 

ADVIES:  Begin een project van virtueel bezoek niet met de tool, maar neem de tijd 
om het formaat te kiezen dat niet alleen het best beantwoordt aan de vooropgestelde 
doelstellingen en de behoeften van het publiek, maar dat u ook in staat acht om te 
beheersen. 

ADVIES:  Verwaarloos niet de betrokkenheid van de bemiddelaar bij het project, want 
ongeacht de ontwikkelde techniek of het gebruikte formaat, hangt de tevredenheid 
van de deelnemers vooral af van de kwaliteit van de bemiddeling en het voorgestelde 
scenario. Er moet dus een evenwicht worden gevonden tussen de digitale ontwikkeling 
enerzijds en de scripting en de bemiddeling anderzijds.

 © Museum van Elsene  
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3. Tips voor het kiezen van een dienstverlener
                                                              

Om uw project voor virtuele bemiddeling te ontwikkelen, zult u wellicht een beroep moeten doen op 
externe dienstverleners. Zij zullen u bijvoorbeeld helpen bij het digitaliseren van uw ruimtes, het creëren 
van audiovisuele ondersteuning, het ontwikkelen van een onlinetool, enz. 

Ten eerste kan het u tijd en geld besparen om te kijken naar wat er al op de markt is, aangezien het soms 
mogelijk is om bestaande oplossingen aan te passen in plaats van helemaal opnieuw te beginnen. 

Ten tweede, als u geen digitale expertise hebt, is het beter de tijd te nemen om te prospecteren naar de 
juiste bedrijven, door bijvoorbeeld contact op te nemen met andere collega's. Ook is het soms de moeite 
waard om een consult te plannen om u te helpen de juiste oplossingen te definiëren.

Het is raadzaam een bestek op te stellen op basis van de doelstellingen van de te creëren virtuele 
bemiddeling. U moet zich niet beperken tot een bepaald formaat, maar de dienstverlener meer vrijheid 
geven. Op die manier zal de dienstverlener het geschikte formaat en de geschikte techniek kunnen 
bepalen voor een passende oplossing, gebaseerd op uw financiële mogelijkheden en behoeften. De 
voorstellen van de dienstverleners kunnen u inderdaad positief verrassen.

Zodra u een dienstverlener hebt gekozen, is het belangrijk om regelmatig met hem in dialoog te treden 
en bezoeken ter plaatse te plannen om uw verwachtingen te bespreken. 

Merk tenslotte op dat de ontwikkelde digitale oplossing nog andere aspecten van de dienstverlening 
met zich meebrengt waarmee u bij uw keuze ook rekening moet houden, zoals de voorwaarden voor 
onderhoud, hosting, actualisering van de inhoud, exploitatierechten, enz.

© MuFIm
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4. Internetverbinding                                                            

Welke vorm van virtuele rondleiding u ook kiest, de juiste apparatuur is van cruciaal belang, zowel voor 
de bemiddelaar als voor de deelnemers. 

In het algemeen hebt u een stabiele, krachtige en kwalitatief goede internetverbinding nodig. Een live-
aanbod vereist een optimale opstelling, voldoende Wifi-toegang, enz. 

In het geval van een virtuele rondleiding in de vorm van een livestream, verhoogt beweging het risico op 
instabiliteit. Zorg er daarom voor dat u in het hele gebouw over een voldoende verbinding (ontvangst en 
transmissie) beschikt. Dit kan de keuze van uw route beïnvloeden.

5. Verspreiding                                                      

Voor een 100% online bezoek zijn er verschillende opties mogelijk, afhankelijk van uw project, uw 
ambities en de middelen waarover u beschikt. Voor sommige doelgroepen, zoals slechtzienden, is het 
belangrijk te weten welke optie het gemakkelijkst te gebruiken is.

U kunt bijvoorbeeld besluiten te investeren in een eigen website of blog, zodat u uw inhoud zelf kunt 
verspreiden. Wat het plannen van een uitgave voor digitale codering vereist.

Bij de tweede optie kunt u kiezen voor een scantool die een geïntegreerde uitzendmogelijkheid biedt. 
Het koppelen van een videoconferentiesysteem aan uw scan (Matterport, 3DVista, Cloudpano, Video 
360, SecondCanvas, krpano, enz.) is ook een optie.     

U kunt er ook voor kiezen om uit te zenden via sociale netwerken (Facebook, Vimeo, YouTube, Twitter, 
RoundMe, 360 Cities, etc.). Deze methode is vooral geschikt voor livestreaming.

Ten slotte kunt u het materiaal doorgeven via een videoconferentieplatform zoals Zoom, Teams, Google 
Meet, Skype, Jitsi, enz. Als het platform dat u kiest niet gratis is, zorg er dan voor dat u de juiste formule 
kiest in functie van de duur van uw bezoek en het aantal deelnemers. 

Merk ook op dat het de moeite loont om de gekozen oplossing te testen vooraleer u zich engageert. Er 
zijn bijvoorbeeld platforms die bepaalde geluiden standaard filteren zodat alleen de stem van de spreker 
wordt gedeeld, waardoor het niet mogelijk is om geluidsmateriaal te delen (live muziek, het geluid van 
een Tibetaanse kom, etc.). In dit geval kan het interessant zijn om de bestanden of een link naar een 
opname van deze geluiden vooraf naar de deelnemers te sturen. Ook het delen van video's wordt soms 
vergemakkelijkt als ze online worden gezet (op YouTube of Vimeo bijvoorbeeld). Dit helpt met name 
afwijkingen tussen beeld en geluid te voorkomen.
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6. Anticiperen op een technisch probleem                                                          

a. Voorbereiding van de gids

Alvorens met het bezoek te beginnen, moet de bemiddelaar de tijd nemen om zich vertrouwd te maken 
met de instrumenten en zich de techniek eigen te maken om te vermijden dat hij tijdens de presentatie 
het contact met zijn gesprekspartners verliest. 

Het is ook van essentieel belang de kwaliteit van de verbinding te waarborgen en een "plan B" 
op te stellen om in geval van een probleem gemakkelijk weer op het goede spoor te komen. Door 
bijvoorbeeld audiovisueel materiaal in verschillende formaten ter beschikking te stellen, de inhoud 
online te downloaden op de computer van de gids, back-upactiviteiten voor te bereiden, enz. wordt de 
gemoedsrust in geval van een incident vergroot.
 

b. Voorbereiding van de deelnemers

Ongeacht het soort virtueel bezoek, is een voorbereidingstijd met de bezoekers noodzakelijk. Zo 
kunnen zij verschillende technische parameters controleren (apparatuur, verbinding, controle van het 
uitzendplatform, enz.) Plan deze tijd ofwel enkele dagen voor het bezoek ofwel op de dag zelf (minstens 
een uur op voorhand).

c. Crashtest  

Zodra het virtuele tourproject is afgerond, is het tijd om te testen (sommige collega's kunnen bijvoorbeeld 
de rol van bezoekers op zich nemen). Deze "crashtests" worden gebruikt om de volgende elementen te 
controleren:

• Audiovisuele inhoud delen (kwaliteit, volume)
• Een scan delen
• Vloeiendheid 
• Stabiliteit van de verbinding 
• Verandering van het scherm  
• Keuze van kleding
• Keuze van achtergrondafbeelding 
• Beheer van de interactie
• Enz.

Als het te ingewikkeld is om tegelijkertijd de bemiddeling en de technische hulpmiddelen te beheren, 
delegeer dan bepaalde aspecten van het bezoek aan een collega. Deze taakverdeling zal ervoor zorgen 
dat uw bezoek vlotter verloopt.
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Aan het einde van dit project en  en met de reflecties van coaches 
en bemiddelaars van de zes deelnemende instellingen, zijn de 
belangrijkste geleerde lessen:  

• overwin angsten en zie de mogelijkheden van virtueel 
rondleiden vooraleer van start te gaan

• een succesvol viruteel project start met gemotiveerde en 
geëngageerde bemiddelaars

• Plaats doelen en de behoeften van het doelpubliek centraal. 
Zij zullen de leidraad vormen en helpen keuzes te maken 
bij iedere stap, of het nu gaat om bemiddeling, techniek of 
promotie

• Testen is cruciaal, en eventuele extra opleiding wenselijk om 
de nodige tools te leren beheersen

• De kracht van het verhaal blijft even belangrijk bij het virtueel 
rondleiden

• Ook virtueel zijn multisensoriële activiteiten en participatie 
mogelijk 

• Ook "hybride" formules die de fysieke aanwezigheid van de 
gids en digitale inhoud combineren kunnen succesvol zijn.

CONCLUSIE

© Shutterstock 

Wil je verder gaan?

Ontdek de trainingshandleidingen via deze link:
http://msw.be/2022/11/02/virtual-museum-mediation-
des-outils-de-formation-pour-creer-votre-propre-
visite-virtuelle/ 

http://msw.be/2022/11/02/virtual-museum-mediation-des-outils-de-formation-pour-creer-votre-propre-visite-virtuelle/
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