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Managementsamenvatting

Om er voor te zorgen dat het NNTTM attractief uitnodigend wordt, moesten er antwoorden komen
op een drietal vragen.
Ten eerste: wat is attractief uitnodigend?
Ten tweede: wat zijn de verwachtingen van de belangrijkste doelgroepen bij museumbezoek?
En tot slot wilde men weten hoe er voor kan worden gezorgd dat er repeterend gedrag bij de
bezoekers ontstaat m.b.t. het bezoeken van het museum.
Er is vastgesteld dat wanneer een museum attractief uitnodigend is voor kinderen, het museum
winst oplevert bij scholen. Dat betekende dat er nagegaan moest worden hoe kinderen een dergelijk
bezoek als leuk kunnen ervaren: wat is de ‘entertainment’ factor voor kinderen? Zolang kinderen die
factor niet beleven bij een museum zullen ze snel terug vallen op hun vooroordeel dat een museum
saai en stoffig is.
Er wordt vanuit scholen geprobeerd om kinderen te motiveren om musea te bezoeken, door middel
van lessen zoals bijvoorbeeld CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming). Dit betekent dat het museum
zich kan richten op scholen als potentiële klanten, omdat deze zoeken naar excursie doelen en
museumbezoeken die waarde hebben op het gebied van educatie en entertainment.
Als het museum de aansluiting eenmaal heeft gemaakt, is de stap naar een school als vaste klant zo
genomen.
De andere doelgroep, historici, zullen dankzij hun interesses uit zichzelf terugkomen en hebben
daarbij geen tot weinig extra motivatie nodig.
Een belangrijk resultaat uit het onderzoek is het gelimiteerde budget van scholen.
Uit interviews is gebleken dat scholen weinig tot geen budget hebben om uitstapjes te kunnen
maken naar educatieve musea. Ook wanneer het wel kan, wordt er een beroep gedaan op de
ouders/ verzorgers van de leerlingen als begeleider en chauffeur.
Dankzij de ligging van het museum kunnen scholen uit de buurt het zonder veel moeite gebruiken
als excursiedoel.
Andere, goedkopere vormen van vervoer waarbij ook minder beroep op de ouders gedaan hoeft te
worden, zijn hierdoor mogelijk.
Wanneer het NNTTM besluit om zich aan te sluiten bij het CJP, wordt het voor de scholen financieel
aantrekkelijker
Met betrekking tot onderzoek naar schoolgaande kinderen en de wijze waarop zij met een
museumbezoek omgaan, bleek dat zij het liefst proactief bezig zijn.
Interactie met de exposities is gewenst, al dan niet via spelvorm. Ze moeten begeleid worden om te
voorkomen dat de motivatie voor en tijdens het bezoek sterk vermindert dan wanneer ze op eigen
houtje op onderzoek uit moeten gaan.
Dit project concludeert dat als het NNTTM attractief uitnodigend wil worden, het museum moet
afstappen van de bekende weg: het idee van een stoffige en saaie collectie die met minimale
middelen wordt gepresenteerd.
Hierdoor zal er gebruik gemaakt moeten worden van exposities waarbij en waarmee interactie
mogelijk is en die tegelijkertijd zorgen voor een leerervaring voor de bezoekers.
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Voorwoord

Een fascinatie voor treinen, een enthousiaste vrijwilligersorganisatie, een historisch gebouw, en de
wens om een museum neer te zetten dat de tand des tijds zal kunnen weerstaan.
Of in ieder geval, kan bestaan omdat het bezoekers trekt.
De stichting Noord Nederlands Trein en Tram Museum, ook wel het NNTTM, heeft al diverse mensen
aan het werk gekregen om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van hun droom.
Daar komen nu ook studenten van de Hanzehogeschool bij, die in het project hun eigen interesses en
specialisaties kwijt konden en daarmee de volgende stap wisten te zetten richting het eindstation.
Het is een proces geweest waarin alle betrokken partijen nieuwe kennis en ervaring opdeden.
Ongeacht de uitkomst van het onderzoek kan worden gezegd dat iedereen er beter van geworden is.
Wij, de studenten van de Hanzehogeschool te Groningen, koppelen met dit onderzoeksrapport af,
het traject van onze opdracht is afgelegd en staat klaar om het door een volgende projectgroep weer
aan gekoppeld te worden en mee te nemen naar het volgende station.
Ik hoop dat u, de lezer, niet alleen met plezier dit document door zal nemen, maar er vooral wijzer
door zal worden en deze wijsheid zal kunnen gebruiken.
Met vriendelijke groet,
Albert Martijn Lotgering, Human Technology student

“Onderzoek doen is een tocht naar kennis met de bedoeling om inzicht te verwerven.
Niet het einddoel, maar de weg ernaar toe, is hiervoor de manier.”
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1 Inleiding
Het document dat voor u ligt geeft de resultaten weer van het onderzoek naar hoe het museum
attractief uitnodigend kan worden.
Dit onderzoek is uitgevoerd voor de stichting NNTTM, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor
het herstel en de omvorming van het oude stationsgebouw in Zuidbroek naar een modern museum.
Deze stichting had hun project aangeboden bij de werkplaats Veenkoloniën, een verzameling van
gemeenten en instanties om projecten zoals deze met lokaal talent aan te kunnen pakken.
Dit rapport is dan ook bedoeld voor de betrokkenen van dit project: het bestuur van het NNTTM, de
werknemers van de werkplaats Veenkoloniën, en de docenten die de begeleiding vormden vanuit de
Hanzehogeschool.
De doelstelling van dit onderzoek was het opleveren van adviezen, teneinde het museum van
richtlijnen voor de inrichting van het gebouw te voorzien. De aanleiding hiervoor kwam voort uit de
behoefte te weten waar het museum aan moet voldoen om bestaansrecht te creëren: het simpelweg
aanbieden van geschiedenis door objecten in een ruimte te plaatsen, is niet voldoende gebleken.
In dit rapport wordt dan ook beschreven met welke methoden er gewerkt is en waarom deze
gekozen zijn.
Het onderzoek werd geleid door de volgende hoofdvraag:
“Hoe ziet de inrichting van het NNTTM eruit zodat het attractief uitnodigend wordt voor scholen en
historici en er kans op terugkeer ontstaat?”
Er zal puntsgewijs worden verteld hoe het proces is verlopen en wat er ten grondslag gelegen heeft
aan het beantwoorden van deze vraag.
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1.1 Vorming van de projectopdracht
Vooronderzoek heeft plaatsgevonden om de letterlijke projectopdracht in de juiste context te
plaatsen en om de inhoudelijke oriëntatie te verzorgen teneinde een samenvattende en
standpuntbepalende weergave op te kunnen stellen.
Om hier voor te zorgen zijn de projectleden gaan zoeken naar relevante bronnen: literatuur,
bestaande musea, en kennis van experts in andere vormen. De resultaten worden hier kort
aangestipt: voor de uitgebreide versie kunt u de bijlage inkijken.
2.2.1 Aansluiting met doelgroep ontbreekt
De bezochte musea hadden allemaal een duidelijk thema, dat tevens terugkwam in de aankleding en
locatie van de musea. Het is echter opvallend te noemen dat geen van de musea het thema
gebruikten in de wijze van het aanbieden van informatie. Het waren overheersend standaard
plakkaten met tekst of een videoscherm met daarop een documentaire, en interactie via een
beperkte interface en besturing.
Multimedia wordt beperkt gebruikt en vrijwel nooit in combinatie met andere methoden. Opvallend
is ook het gebrek aan interactie met de bezoeker en deze uitzonderingen worden dan ook als
‘speciaal’ gepresenteerd en gepromoot door de musea.
Bewegwijzering was divers maar minimaal; zoals het volgen van opeenvolgende nummers, blauwe
voetstappen bij een splitsing, het meegeven van een plattegrond bij de ‘start’ maar ook het
volkomen ontbreken van routes.
2.2.2 Gebruik experts
Er zijn gesprekken gevoerd met de directeuren van het museum voor communicatie en het Museon
(het museum voor onderwijs). Daarin zijn hoofdzakelijk vragen gesteld over hoe de musea hun
exposities bepalen, en hoe ze daarbij rekening houden met hun beoogde doelgroepen.
Een groot deel van hun bezoekers bestaat uit kinderen die het primaire onderwijs volgen. Om deze
doelgroep zo effectief mogelijk aan te kunnen spreken wordt er, voordat er begonnen wordt met een
nieuwe expositie ,veelvoudig gepraat met docenten en pedagogen.
Zo zorgt het museum er voor dat de opstellingen kindvriendelijk zijn en de informatie aansluit op de
vraag vanuit het onderwijs.
Het thema van de exposities wordt vaak bepaald uit een combinatie van wat men in de collectie
heeft en (actuele) maatschappelijke gebeurtenissen. Het ontwerp van de ruimtes wordt extern
gedaan, maar de sfeer en onderwerpen worden intern beslist. De teksten die te lezen zijn bij de
exposities moeten het liefst zo kort mogelijk zijn, bij langere stukken wordt geprobeerd de informatie
via een audioband aan te bieden.
De exposities worden na verloop van tijd getoetst op hoe de expositie is bevallen. Deze feedback
word gebruikt om opvolgende exposities te verbeteren.
Dankzij bovenstaande resultaten ontstonden een aantal verhoudingen die voor het project
interessant waren: in de afbeelding op de volgende bladzijde staan deze schematisch weergegeven.
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1.2 Vorming van de kaders

Het NNTTM moet bestaansrecht creëren. Dit ontstaat door te voldoen aan de eisen voor
museabezoek van de voor hun meest interessante doelgroepen, die diverse behoeften zullen
hebben aan het gebouw en de omgeving. Ze zullen echter ook moeten voldoen aan de
competenties die musea hebben, zoals bijv. educatie en entertainment, en aan de eigen eisen die ze
hebben zoals het aan te bieden materiaal en beschikbare mankracht.

Figuur 1: de kaders van het project
Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek werd besloten dat de grootste kansen liggen bij
(basis)scholen en historici: de twee groepen met de grootste invloed op het bestaansrecht van het
museum vanwege hun bezoekersaantallen.
(Basis)Scholen, omdat deze een grote groep bezoekers herbergen die op jaarbasis ververst en in een
basisleertraject zitten waarbij museumbezoeken als standaard beleid voorkomen. Bij positief
afgesloten bezoeken (lees: voldaan aan behoefte directie en leerlingen) wordt de zekerheid van
terugkomst door de school naar het museum gewaarborgd.
Historici, omdat ze een vaste plek hebben waar ze gebruik van blijven maken bij hun eigen
kenniscreatie. Dit betekent regulier bezoek en gebruik maken van de aangeboden materialen en
informatie. Tevens is het kenniscentrum een van de vaste onderdelen waarover het NNTTM wil
beschikken en ook al de benodigde materialen voor heeft.
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2 Onderzoeksopzet
2.1 Hoofdvraag – de locomotief die het onderzoek trekt
Vanuit de combinatie van de letterlijke projectopdracht, de resultaten van het vooronderzoek en de
opdrachtformulering is er een hoofdvraag ontstaan waardoor gericht onderzoek mogelijk werd.
“Hoe ziet de inrichting van het NNTTM eruit zodat het attractief uitnodigend wordt voor
scholen en historici en er kans op terugkeer ontstaat?”
Door het beantwoorden van deze vraag is het mogelijk geweest om het gewenste adviesrapport op
te stellen en het NNTTM een oplossing te kunnen geven voor hun probleemstelling.

2.2 Deelvragen – de wagons die de trein vormen

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is deze in verschillende onderdelen opgedeeld en per
onderdeel aan de hand van verschillende methoden beantwoord.
2.2.1 De wensen en eisen vanuit de scholen
Met scholen worden het bestuur, de docenten en de leerlingen bedoeld. Van het bestuur moest
voornamelijk bekend worden wat het beleid is aangaande excursies: hoe vaak maken ze hier gebruik
van, en wat zijn de mogelijkheden vanuit het budget?
Wat docenten betreft was het zaak hun kennis en ervaring met museabezoek in schoolverband te
achterhalen. Hoe gedragen de leerlingen zich, heeft groepsgrootte invloed, en hoe is de algemene
stemming bij een dergelijk bezoek? Wanneer willen ze gebruik maken van museumbezoek, en wat
willen ze dat de kinderen leren? Bij de kinderen werd gekeken naar leerniveau en leerwijze, en hoe
dit invloed heeft op museumbezoek.
Methoden: met deskresearch kon een algemeen beeld van museagebruik door scholen geschetst
worden en door de interviews met directie en docenten konden de specifieke wensen en eisen
duidelijk gemaakt worden.
2.2.2 De wensen en eisen vanuit (schoolgaande) kinderen
Wat zorgt er voor dat kinderen uit zichzelf naar musea gaan? Is er een behoefte die door musea
bevredigd kan worden? Er werd nagegaan hoe zij momenteel museabezoek ervaren, en wat zij in
musea willen zien zodat hun interesse en motivatie wel positief wordt gestimuleerd.
Methoden: via deskresearch (en dan vooral literatuurstudie) in het vooronderzoek was al bekend
geworden dat er op vier diverse manieren geleerd wordt. Door creatieve sessies te houden met
leerlingen kwamen er gedetailleerde resultaten naar boven.
2.2.3 De mogelijkheden vanuit de collectie van het NNTTM
Waar bestaat de collectie uit? Wat kan gebruikt worden ter ondersteuning? Wat kan gebruikt
worden om interactie mee te hebben? Hoe zullen de exposities moeten worden opgezet met dit
materiaal? De mogelijkheden van het materiaal (die door het museum gepresenteerd zal worden)
zullen niet altijd aansluiten bij de wensen van de bezoekers als het gaat om interactie met deze
objecten.
Methoden: direct contact (interviews) met het bestuur van de organisatie voor een inventaris van
het materiaal maakte duidelijk waar ze over beschikken.
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2.3 Uitvoering methodes
2.3.1 Deskresearch
Om het wiel niet nogmaals uit te hoeven vinden is er via deskresearch gezocht naar relevante
onderzoeken, literatuur en informatie uit andere bronnen. Deskresearch is een methode waarbij
gezocht wordt naar al beschikbare gegevens ten behoeve van een probleemstelling.
Omdat het vinden van historici, met de geschiedenis van het treinverkeer als werkveld, moeizaam
verliep, werd besloten om te proberen een beeld te creëren van wat de standaarden zijn voor
kenniscentra via deskresearch. Ook het op korte termijn kunnen regelen van een expert op het
gebied van leermethoden werd gezien als onhandig, en er werd dan ook voor dit punt besloten
gebruik te maken van deskresearch.
Door gebruik te maken van de beschikbare informatie over kenniscentra op de websites van diverse
musea in Nederland, was het mogelijk een helder beeld samen te stellen voor niet alleen de
kenniscentra zelf, maar ook voor de gebruiker daarvan.
In dit onderzoek bleek deskresearch van grote waarde: de hoeveelheid beschikbare informatie over
kenniscentra in Nederland en leermethoden van kinderen gaf zeer bruikbare data voor het (deels)
kunnen beantwoorden van deze deelvragen.
2.3.2 Interviews
Een interview is een vraaggesprek waarin de beleving van de geïnterviewde(n) vooropstaat. Het
heeft tot doel informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp. Een interview vindt meestal
plaats in de vorm van een tweegesprek, dus een één op één.
Om duidelijk te krijgen wat de eisen en wensen van basisscholen zijn m.b.t. museumbezoek, was het
de bedoeling om de directie en docenten van basisscholen te interviewen. Al snel bleek dat deze
vaak niet genoeg tijd hadden om persoonlijke interviews te ondergaan: de meeste gesprekken zijn
dan ook telefonisch gevoerd.
Dit interview is semi-gestructureerd opgezet. Dit houdt in dat er een aantal onderwerpen van te
voren zijn opgesteld die als de leidraad tijdens het gesprek fungeren. De respondent is echter ook vrij
om andere onderwerpen aan te snijden. Precies om deze reden is deze methode gekozen: het kan
zijn dat de geïnterviewde een opmerking maakt of onderwerp aansnijdt die nog niet bekend was bij
het projectteam maar wel invloed zou kunnen hebben op het onderzoek.
De desbetreffende onderwerpenlijst staat in de bijlagen. Voor de scholen waarbij ook een telefonisch
gesprek niet mogelijk was is de onderwerpenlijst verwerkt in een vragenlijst en is deze digitaal
opgestuurd. De interviews met de directie werden telefonisch of via een digitale vragenlijst
afgenomen. Dit betekent dat op het moment van het interview de ondervraagden zich op hun school
bevonden, tijdens hun werkuren.
Omdat er tijdens de telefonische interviews gebruik gemaakt werd van een onderwerpenlijst, zijn er
tijdens het gesprek aantekeningen gemaakt op de uitgeprinte lijst zelf. De interviewer had beide
handen vrij omdat de telefoon op de speaker werd gezet en kon daardoor de antwoorden van de
geïnterviewde bijhouden. Ook zijn de gesprekken opgenomen om later nogmaals te kunnen laten
beluisteren door een tweede projectmedewerker om te controleren of er niets gemist werd.
Nadat alle gesprekken hadden plaatsgevonden zijn er van elk gesprek samenvattingen gemaakt.
Deze zijn uitgetypt volgens een vast format. Vervolgens zijn deze samenvattingen met elkaar
vergeleken. Hierbij werd gekeken naar terugkerende onderwerpen en antwoorden/ opmerkingen.
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De mate van relevantie vormde hierbij de selectienorm.
Alle interviews zijn door dezelfde projectmedewerker afgenomen aan de hand van de
onderwerpenlijst. Hierdoor was het risico dat niet alle onderwerpen evenveel aandacht kregen klein,
en kon de tijdens de gesprekken opgedane ervaring door de medewerker direct worden toegepast in
de volgende gesprekken. Een tweede projectmedewerker heeft vervolgens a.d.h.v. de opgenomen
gesprekken ook een samenvatting gemaakt, en beide samenvattingen zijn uiteindelijk
samengevoegd.
2.3.3 Creatieve sessies
Creatieve sessies zijn een vorm van groepsdiscussie waarbij individuen een creatief proces in vier
stappen doorlopen, en werken aan een oplossing of visualisering van een probleem. Een creatieve
sessie begint met een probleemanalyse. Vervolgens genereren de deelnemers via verschillende
technieken ideeën. De derde stap bestaat uit het selecteren van ideeën. Hiermee zal er een lijst met
de meest interessante ideeën ontstaan. De laatste stap is het uitwerken van deze ideeën tot
concepten.
Kinderen zijn graag actief bezig: dat is al gebleken uit het vooronderzoek. Op basis van deze kennis
werd besloten gebruik te maken van creatieve sessies bij het in kaart brengen van de doelgroep
(school)kinderen. Bij deze creatieve sessie kon er een beroep gedaan worden op het ‘nog zonder
kaders denken’-brein van kinderen om hun ultieme museum te creëren, en op welke manier ze het
leuk vinden om te leren.
De creatieve sessies vonden plaats op het Dr. Aletta Jacobs college (een brede scholengemeenschap
voor voortgezet openbaar onderwijs) te Hoogezand, tijdens de lessen CKV (Cultureel en
Maatschappelijke Vorming). De docenten waren hierbij aanwezig. De sessies werden door minimaal
twee projectmedewerkers geleid. Er is van diverse leerniveaus gebruik gemaakt: uit het VMBO de
basisberoeps-, kaderberoeps- en theoretische leerweg en ook havo en vwo.
De kinderen werden aangezet om objecten die ze in het toekomstige museum tegen zouden kunnen
komen, voor hen leuk te maken, zonder daarbij randvoorwaarden te stellen.
Deze objecten werden aangeboden in de vorm van kartonnen kaarten met daarop een afbeelding en
tekstuele omschrijving.
Bij de creatieve sessies werd gebruik gemaakt van een voice recorder om de gesprekken en
opmerkingen van de leerlingen vast te leggen, alsmede een fotocamera om naderhand een impressie
te kunnen geven van hoe deze sessies verliepen.
De resultaten van de sessies kwamen in de vorm van een A4-papier waarop de leerlingen hun ideeën
hadden uitgeschreven. Naderhand werd gevraagd om deze ideeën voor te leggen en te verklaren.
De papieren werden achteraf ingenomen, en samen met de opgenomen uitleg werden deze
resultaten direct gezamenlijk samengevat door de medewerkers volgens een vast format.
Er werd gekeken naar de achterliggende gedachten bij de ideeën. Relevante en overeenkomende
resultaten werden samengevoegd. Op deze manier kwamen de meest voorkomende redenen voor
de keuzes van de leerlingen naar voren.
Alle op het Dr. Aletta Jacobs college aanwezige leerniveaus zijn gebruikt in de sessies, om een
duidelijk gemiddelde te creëren en uitschieters te elimineren. Om dit te bereiken zijn er ook met elk
niveau minimaal drie sessies gehouden. Dankzij deze methode konden de projectmedewerkers hun
ervaring met de sessies toepassen en daardoor sessies beter leiden. Het resultaat hiervan is een
breed scala aan bruikbare data.
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3 Resultaten
3.1 Resultaten per methode
3.1.1 Interviews
De topiclist van de interviews behandelde de onderwerpen verwachtingen, budget en organisatie.
In de bijlagen zijn de resultaten per interview en respondent uitgeschreven.
Verwachtingen
Vanuit de kinderen en ouders zelf is er weinig motivatie voor bezoek aan musea, maar de scholen
proberen via het organiseren van bezoeken alsnog interesse te creëren en kennis bij te brengen.
Dit kan het beste via opdrachten voor de kinderen waar ze wat door leren. De reistijd van en naar
het museum dient zo kort mogelijk gehouden te worden, wat betekent dat er alleen van musea in de
directe omgeving gebruik gemaakt kan worden.
Budget
Het budget speelt een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol, bij het plannen van een
museumbezoek. Het budget beperkt het aantal musea dat bezocht kan worden, en is van invloed op
de te reizen afstanden. Hierdoor is de actieradius erg klein en beperkt nogmaals de mogelijkheden.
Voor reizen wordt dan ook vaak een beroep gedaan op de ouders van de leerlingen.
Organisatie
Scholen organiseren bezoeken aan musea i.v.m. thema lessen zoals ‘vier en vijf mei’, de industriële
revolutie, en de geschiedenis van de Nederlandse ontwikkeling.
Bezoeken aan musea gaat per groep, en de begeleiding bestaat uit docenten en ouders. Tijdens een
bezoek wordt de groep opgesplitst in kleinere groepjes voor een makkelijker overzicht en begeleiding
van de groep. Soms vindt een museumbezoek plaats met een combinatieklas, wat betekent dat het
museum voor meerdere leeftijden geschikt moet zijn.
De ervaring leert dat kinderen maximaal een uur bezig gehouden kunnen worden. Informatie moet
ook gebracht worden op andere wijzen (zoals door multimedia) voor de lagere groepen. Groepen 7
en 8 beschikken over benodigd leesvermogen en kunnen daardoor makkelijker uit de voeten met
beperktere manieren van informatie overbrengen.
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3.1.2 Creatieve sessies
De creatieve sessies zijn in tweeën gedeeld, met beide delen in een andere opzet en uitvoering.
De sessies stonden in het teken van entertainment, de denkwijze van de leerlingen en zo werd
getracht te achterhalen wat het beeld is dat de leerlingen hebben van musea. Per methode zijn de
meest voorkomende en relevante antwoorden weergegeven.
De “Maak het leuk”-methode
Object
Conducteurspet

Hoe wordt het leuk?

Kaartjesautomaat

Zelf de automaat in kunnen en de kaartjes Interactie
uitgeven, spelletjes op de automaat, zelf
je kaartje ontwerpen
Interactie
Gebruiken als stempelmachine,

Kaartjesknipper

De rol van gids laten vertolken door een
pet, zelf de pet op kunnen zetten

Achterliggende gedachte
Begeleiding en interactie

schrijfgerei, of als oplossing voor een
puzzel, geluid laten maken
Modeltrein

Volgen van de trein door het gebouw,
trein kunnen besturen

Begeleiding en interactie

Seinpaal

Animatie/ beweging, verlichting, geluid

Interactie

Treincabine

TV schermen als ramen, cabine als
wachtruimte, beweegt mee als met een
simulatie
Zelf uniform kunnen dragen

Interactie

Uniform
Wachtkamerbankje Loungeruimte, plek om te rusten, van
ouderwets naar modern laten zien, de
plek voor magazines
Zakhorloge
Tijdslijn volgen van hoe horloges zijn

Interactie
Interactie

Interactie

veranderd

De “Wat?”-methode
Wat moet het museum hebben wil het leuk worden?
Simulator (zelf besturen trein)
Dat je een rondleiding krijgt in een karretje met een
begeleider die informatie geeft en dat je zelf een trein
kan besturen
Echte treinen bekijken/ doorheen kunnen lopen
Zelf een trein in elkaar zetten
Toegangskaartje museum kopen bij automaat
Bekijken werking motoren van treinen
Workshop (dingen maken die met treinen te maken
hebben)

Onderzoeksrapport

5,1
5,1
5,1
5,1
5,1

Achterliggende gedachte
Interactie

Begeleiding en interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Interactie
Begeleiding en interactie

55,2

Overige ideeën (zonder herhaling)
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4 Conclusies
4.1 Conclusies uit de resultaten
Rekening houden met het budget
Wat duidelijk naar voren kwam in de interviews is het beperkte budget van scholen. Vanwege het
beperkte budget kunnen scholen niet of nauwelijks een excursie maken. Er waren zelfs scholen
waarvan de kinderen nog nooit in een trein hadden gezeten.
Wanneer scholen wel op excursie gaan, dan gebeurt het nog wel dat er een aantal klassen tegelijk
gaan, waarvoor weer extra begeleiding nodig is. Het budget laat ook vaak niet toe om vervoer door
derden te regelen. Hiervoor wordt dan bijv. een beroep gedaan op de ouders/ verzorgers van de
leerlingen.
Een ander punt dat scholen opgaven was het organiseren van de reis naar de musea en terug. Dit is
tot heden nog steeds iets wat door de school zelf geregeld moet worden, wat extra tijd en kosten
met zich meebrengt, en dan ook als negatief punt gezien wordt.
Het budget speelt blijkbaar de grootste rol en de scholen worden hierdoor beperkt in hun
mogelijkheden in museumbezoeken.
Aansluiting op de lesstof
Scholen zelf kwamen al met thema’s zoals de viering van vier en vijf mei, de industriële revolutie,
geschiedenis van de Nederlands ontwikkeling en zaken die met cultuur te maken hebben.
Dit betekent dat bezoeken voornamelijk worden georganiseerd wanneer musea exposities hebben
die aansluiten bij de thema’s van de huidige lesstof.
Tegemoetkomen school
Wat scholen graag zouden willen is een informatie –en/of lespakket over het museum. In het
informatiepakket zou moeten staan welke exposities er te bezichtigen zijn, wat er geleerd kan
worden, hoe het kan aansluiten bij de lesstof en thema’s. En voorts, niet onbelangrijk, gegevens over
tarieven, locatie en een routebeschrijving.
Het is duidelijk dat de scholen tegemoetgekomen willen worden door het museum: er moet werk uit
handen genomen worden i.p.v. dat het werk oplevert of lastig blijkt te combineren met het
lespakket.
Aansluiting bij geschiedenis
Het NNTTM heeft inmiddels al zoveel objecten en materiaal dat ze een tijdelijke stop hebben gezet
op het verzamelen en aannemen van deze. De inventaris beslaat een grote tijdspanne, waardoor het
mogelijk is om objecten als ‘door de jaren heen’ te kunnen presenteren.
Dit betekent dat het NNTTM exposities kan neerzetten die (breed) informeren over belangrijke
gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis. Hiermee kunnen ze aansluiting vinden bij de
(geschiedenis)lessen van scholen op het basis –en voortgezet onderwijs.
Verkeerd denkbeeld ombuigen
Bij de kinderen bestaat nog steeds het idee dat een museum niets anders is dan een gebouw waarin
objecten staan opgesteld en dat het wordt gebruikt door ouders en docenten om de kinderen te
forceren iets te leren. Een bezoek voelt dan ook als verplichting, en de rit er naar toe wordt als leuker
ervaren dan het bezoek zelf.
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Geconcludeerd moet worden dat het gebruik van woorden zoals museum, educatie, cultureel en
leren richting de leerlingen moet worden vermeden: de associatie die deze doelgroep heeft met deze
woorden heeft zo’n invloed dat de verwachting bij het bezoek grotendeels negatief is. Motivatie kan
hierdoor een probleem worden.
Kinderen willen begeleid worden
Als kinderen zonder begeleiding het museum zouden bekijken, komt er weinig van terecht. Er wordt
liever met klasgenoten omgegaan als ze die vrijheid krijgen. De klas opdelen in kleinere groepjes
zorgt voor meer focus op de onderwerpen van het museum en minder afleidingsgevaar door
anderen. Dankzij begeleiding weten ze ook beter waar ze aan toe zijn, en zorgt het volgen van een
route al voor het idee van bezig zijn, een activiteit uitvoeren.
Het is duidelijk dat kinderen door een museum geleid en begeleid dienen te worden: aan de hand
genomen kunnen ze de exposities daadwerkelijk meemaken en voldoende informatie meekrijgen.
Interactie met de exposities
De hoeveelheid concepten die door de leerlingen werden uitgedacht waarbij interactie centraal
stond, besloeg het grootste gedeelte van de resultaten. Een object moet ze aanspreken: als er geen
interactie is met het object, wordt het als niet interessant ervaren. Door interactie ontstaat de
mogelijkheid tot leren, via bijvoorbeeld een spel of puzzel die opgelost moet worden.
Hiermee wordt bevestigd dat kinderen spelenderwijs willen leren, en de onderliggende boodschap is
dan ook dat er een doe-omgeving gecreëerd moet worden, waardoor leren gestimuleerd wordt.

4.2 Antwoorden op de deelvragen
4.1.1 De wensen en eisen vanuit de scholen
Het management van de scholen wenst medewerking en hulp op meerdere punten. Eisen zijn er
niet: scholen bevinden zich in een positie waarbij ze gedwongen worden musea te bezoeken
(curriculum) en daarin weinig eigen keuzeruimte hebben.
Deze punten betreffen het budget, de organisatie van het vervoer, de thema’s en de voorbereiding
door het museum.
Het beperkte budget waar scholen over beschikken dient gecompenseerd te worden door
groepskortingen en scholen willen gebruik kunnen maken van een prijscombinatie van toegang en
vervoer van en naar het museum. Het thema van het museum moet aansluiten op de lesstof/ het
onderwerp van de les en het gebruik van het museum moet passen in het hele programma van de les
en moet geen apart onderdeel worden. Dit wordt bereikt door het museum zelf een introductie te
laten doen via een informatiepakket waardoor docenten ondersteund worden op het gebied van de
lesstof.
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4.1.2 De wensen en eisen vanuit (schoolgaande) kinderen
Kinderen moeten gestimuleerd worden tijdens het museumbezoek, om een optimale leerervaring op
te doen en zo het doel van een museumbezoek te kunnen halen. Relevante wensen zijn er niet.
Het denkbeeld dat kinderen hebben bij een museumbezoek moet veranderen.
Het aanpassen van de terminologie en de presentatie van een dergelijk bezoek is vereist.
De focus van het bezoek moet vastgehouden worden: zonder begeleiding en interactie met
exposities vervalt het kind in het gedrag dat het heeft buiten de school.
4.1.3 De mogelijkheden vanuit de collectie van het NNTTM
De inventaris beslaat een grote tijdspanne, waardoor het mogelijk is om objecten als ‘door de jaren
heen’ te kunnen presenteren. De inventaris bevat geen objecten waar directe interactie mee
mogelijk is. Uniformen, gereedschap, spoorboekjes, allemaal lopen ze het risico op versnelde slijtage
door gebruik door derden (de bezoekers in dit geval). Interactie zal dan ook op een andere wijze
moeten plaatsvinden.

4.3 Antwoord op de hoofdvraag
De antwoorden op de deelvragen beantwoorden samen de hoofdvraag:
“Hoe ziet de inrichting van het NNTTM eruit zodat het attractief uitnodigend wordt voor scholen
en historici en er kans op terugkeer ontstaat?”
Om attractief uitnodigend te worden moet het NNTTM afstappen van de bekende weg:
het idee van een stoffige en saaie collectie die met minimale middelen wordt gepresenteerd.
Er moet gebruik gemaakt worden van een voorbereiding die al op school begint, interactie met de
exposities, spelenderwijs leren en informatieaanbod via multimedia. Zo sluit het museum aan bij
de wensen van de scholen.
Door ook het bestaande idee van het kenniscentrum door te zetten en dusdanig te profileren is de
kans groot dat dit kenniscentrum hét centrale punt wordt voor iedereen die informatie zoekt. Door
middel van het laten aansluiten bij deze wensen en eisen van deze beide doelgroepen ontleent het
museum zijn bestaansrecht.
De resultaten, verkregen via dit onderzoek, sluiten aan bij de verwachte resultaten, zoals voorspeld
uit het vooronderzoek. Dankzij de uitgevoerde methoden van dit onderzoek zijn de resultaten nu
onderbouwd: ze hebben een legitieme en geloofwaardige bron gekregen.
Tevens bieden de resultaten inzicht in de verwachtingen van de voor het museum meest
interessante doelgroepen.
De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden, is deze:
Het doel van de stichting, het stichten en in stand houden van een museum dat de historie van het
spoorwegnet in het noorden van Nederland toont, is een haalbaar doel, mits de inhoud op moderne
wijze gepresenteerd kan worden.
Samenvattend:
Een (trein)reis door de tijd, in een modern jasje.
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4.4 Concepten
Concepten helpen bij het beantwoorden van de hoofdvraag en zijn een verkenning richting de
aanbevelingen. Om tot goede concepten te komen, moeten eerst de doelgroepen goed verkend
worden. Dit gaat door persona’s op te stellen. Deze persona’s hebben net als de echte doelgroepen
bepaalde ideeën bij musea.
4. 4.1 Personificaties
Om beeld te creëren bij de toekomstige gebruikers en bezoekers van het NNTTM, zijn er persona
gecreëerd die de resultaten van het onderzoek combineren en zodanig voor de gemiddelden van de
bezoekers kunnen staan.
De historicus

“Voor mij een ideale situatie,
kennisuitwisseling
en
socializen”
Karel is een recent gepensioneerde administratief
medewerker uit het verzekeringswezen. Hij woont samen
met zijn vrouw in een portiekwoning in Muntendam. Hun
familie woont niet in dezelfde provincie, en mede daardoor
hebben ze hun sociale kring in en rond Muntendam opgebouwd.
Tijdens zijn werkjaren had Karel vaak moeite met het vinden van tijd om met zijn hobby bezig te
kunnen zijn: een interesse in de geschiedenis van de Nederlandse Spoorwegen en het materiaal waar
ze mee rijden. Dankzij zijn pensioen gaat dat nu stukken makkelijker.
Karel maakt graag gebruik van traditionele wijzen om aan informatie te komen. Hij maakt wel
gebruik van computers, maar als het op lezen aankomt, heeft hij het liefst een boek in zijn handen.
Daarom maakt Karel graag gebruik van kenniscentra die bij musea zijn aangesloten: ze hebben vaak
een goed gevulde en thematisch gefocuste bibliotheek. Wat Karel ook als zeer prettig ervaart is het
contact met medegeïnteresseerde: op zijn leeftijd is sociaal contact een rode draad in zijn dagelijks
leven. Het actief uitwisselen van kennis op een gezellige plaats heeft nu een vaste plek gekregen in
Karel’s dagelijkse routine.
Naam
Geslacht
Woonplaats
Leeftijd
Hobby’s en interesses
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Spelenderwijs leren

“Ik wil spelen!”

Vanuit school heeft Mark een opdracht gekregen om een werkstuk
te maken over een museum. Hij heeft hiervoor een museum bezocht
en uiteindelijk een verslag van gemaakt, met behulp van zijn ouders.
Zijn ouders merkten tijdens het maken van het verslag dat Mark
meer met andere dingen bezig is dan met het maken van het verslag.
Dit verontrustte de ouders een beetje. Zij vinden dat Mark wel iets
mag leren van geschiedenis en kunst. Als er aan Mark gevraagd
wordt wat hij in het museum gezien heeft, dan komt er meestal niet
iets uit.
Mark wil graag spelen, dingen bouwen of buiten zijn. Hij wil niet naar een saaie plek waar je alleen
maar naar objecten kan kijken. Stil zitten is niet zijn ding. Hierdoor vindt hij musea niet leuk, en al
helemaal niet als er niks voor hem te doen valt. Laatst was hij bij op het landgoed Nienoord. Daar
was wel veel leuks te doen: een boerderij met geiten en een speeltuin. Wat hij erg leuk vond was de
grote modelspoorbaan waar veel treinen rijden. Het was wel vermoeiend in de speeltuin, maar het is
er dan ook zo leuk!
Naam
Geslacht
Woonplaats
Leeftijd
Leukste tijdverdrijf
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De directie uit het noorden

“Wij willen van alles ondernemen,
maar ons budget limiteert ons”
Willem Buizinga is ondertussen al 30 jaar werkzaam als directeur bij
basisschool ‘Het Vliegertje’. Tot nu toe heeft hij nog altijd plezier in zijn
werk. Naast zijn functie als directeur staat hij ook nog geregeld voor de
klas: dit vindt hij persoonlijk het leukste gedeelte van zijn werk. “Het
heeft iets van voldoening als je ziet dat kinderen moeilijke vraagstukken
beter begrijpen, dankzij je uitleg.”
Willem ziet dat de nieuwe generaties niet alleen maar in de klas willen
zitten en moeten leren uit boeken. Hij wil eigenlijk meer buitenschoolse
activiteiten ondernemen met de klassen. Maar gezien het krappe
budget dat de overheid opstelt voor culturele ondernemingen is het
niet altijd mogelijk. Met name het vervoer van en naar het museum is
een probleem. “We willen niet constant op de ouders hoeven rekenen.”
Toch hebben ze een aantal tripjes kunnen regelen naar lokale musea. “Voor de kinderen was het pas
interessant als ze konden ravotten in een speelplaats of bezig konden met activiteiten in het
museum”. Volgens Willem werd het meeste geleerd door iemand die met passie over het onderwerp
wist te vertellen. Het bleek echter lastig om de kinderen langer dan een half uur te boeien.”Na het
bezoek moeten ze echt stoom afblazen, anders worden ze niet rustig.”
Willem zou graag de kinderen op de bezoeken voorbereiden. Door informatie over de onderwerpen
in het museum te ontvangen en mogelijke activiteiten/ programma’s kan hij het beter laten
aansluiten bij de lesstof, en wordt het makkelijker de kinderen naar het museum te leiden door het
opstellen van de juiste verwachting. “Hierdoor worden de kinderen beter ingeleid en begint het meer
bij ze te leven. “
Naam
Geslacht
Woonplaats
Leeftijd
Beroep
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De leerling uit het noorden

“Ik vind musea maar saai en stoffig.
Ik zal er alleen maar heen gaan als het moet”
Natira is een eerste klas havist en gaat naar school in Hoogezand.
Ze woont hier ook, bij haar ouders, oudere broer en kat Simba.
Thuis zit ze graag via de computer te chatten met haar vriendinnen of
is ze bezig haar persoonlijk pagina op verschillende social network
websites te updaten. Persoonlijke contacten onderhouden vindt ze erg
belangrijk. Met haar ouders gaat ze eigenlijk nooit weg en heeft hier
totaal ook geen behoefte aan want “die doen toch alleen maar saaie
dingen”.
Musea, nee daar gaat ze nooit heen. “Ik vind musea maar saai en
stoffig. Ik zal er alleen maar heen gaan als het moet”.
De enige keer dat ze naar een museum is geweest was met een uitje van haar CKV klas, naar het
Scheepvaart museum in Groningen. Het leukste gedeelte van het uitje, was het ritje met de bus van
en naar het museum. Dan kon ze lekker ouwehoeren met haar vriendinnen. In het museum zaten ze
eigenlijk alleen maar via haar telefoon te sms’en met vriendinnen die ook in het museum rondliepen.
Echt iets geleerd in het museum heeft Natira niet. De exposities waren niet interessant genoeg en
spoorden haar niet aan de informatie te gaan lezen van de bordjes.
Als er meer te doen was zou ze het leuker hebben gevonden.”Iets van een spel of zo, dat je wat te
doen hebt, dan alleen maar lezen en kijken. Of een film of ritje waarbij je informatie wordt verteld.”
Op de vraag hoe een museum wel leuk voor haar zou zijn, weet ze eigenlijk niet. “Ik denk niet dat ik
uit mezelf naar een museum zou gaan. Misschien als het thema van het museum ook je hobby is. Of
er moeten al kleding en make-up winkels in staan, haha.”
Naam
Geslacht
Woonplaats
Leeftijd
Leukste tijdverdrijf
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4.4.2 Concept-ideeën
Het kenniscentrum
Het idee van een kenniscentrum in een museum is niet nieuw. Niet alleen is het een plek waar
informatie wordt verzameld en gearchiveerd en zo de kennis bewaart, het levert ook een bijdrage
aan de instandhouding van deze kennis en het gebied van interesse.
Er bestaat al een idee van waar een kenniscentrum uit bestaat en hoe het eruit ziet. Ook het bestuur
van het NNTTM heeft daar al een idee over. De kenniscentra in musea in Nederland die bekeken zijn
hebben het volgende gemeenschappelijk: het is een combinatie van bibliotheek/archief en
ontmoetingsplaats.
Het kenniscentrum wordt een gedeelte van het NNTTM waar hobbyisten en historici informatie en
kennis kunnen opdoen, aanleveren en uitwisselen. Het wordt een plaats voor archieven, vakboeken,
diverse collecties die niet voor de gewone bezoekers interessant zijn, en moet vooral een nadruk
worden op het aspect geschiedenis. Uiteindelijk wordt het een combinatie tussen het idee van een
bibliotheek en een ontmoetingsplaats.
Het verzorgde bezoek
De omstandigheden waaronder een school een museum bezoekt, zijn van grote invloed gebleken
tijdens het onderzoek. Toegangsprijzen, vervoer, relevante thema’s, het denkbeeld van de leerlingen
en hun gedrag wat daardoor wordt beïnvloed: voordat het bezoek überhaupt plaatsvindt is er al veel
gebeurd.
Het NNTTM kan hier een grote rol in spelen door de complete verzorging van een bezoek op zich te
nemen. De school weet waar het aan toe is dankzij de informatievoorziening en het lespakket dat
hen is aangeleverd: deze volledigheid stelt het NNTTM in staat om het bezoek in juiste banen te
leiden.
De reden wordt gegeven, de wijze waarop het wordt gepresenteerd, en wat het voordeel is voor de
school.
De controle op het gedrag van de kinderen is hierdoor groter, en daarmee de mogelijkheid ze
(onbewust) te sturen.

5 Discussie
Waar rekening mee gehouden moet worden, is dat alle respondenten uit het noorden van Nederland
kwamen, en de focus van het onderzoek lag op datgene wat het NNTTM wilde bereiken: hierdoor
kunnen de resultaten niet direct gebruikt worden voor musea die in een vergelijkbare situatie zitten
in andere delen van het land.
Tevens is het belangrijk te noemen dat de beschikbare tijd voor dit onderzoek een grote rol heeft
gespeeld. Graag had de projectgroep meer interviews willen houden met de directie en docenten
van scholen: het verkrijgen van respondenten van deze twee groepen bleek een moeizaam en
langdurig proces. De periode waarin het onderzoek heeft plaats gevonden is vaak een drukke periode
voor scholen. Vervolgonderzoek zou dan ook het beste aan het begin of halverwege het schooljaar
kunnen worden uitgevoerd.
Ook beperkte de tijd de keuze in methoden. De gebruikte methoden leverden wel bruikbare
resultaten op, maar bevestigen eerder wat men al dacht te weten dan dat er verrassende data uit
kwam. Nu is dit niet perse nodig geweest, maar had extra waarde kunnen toevoegen aan het
onderzoek.
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6 Aanbevelingen
6.1 Kenniscentrum: gezelligheid en mogelijkheid
Het kenniscentrum wordt een gedeelte van het NNTTM waar hobbyisten en historici informatie en
kennis kunnen opdoen, aanleveren en uitwisselen. Het wordt een plaats voor archieven, vakboeken,
diverse collecties die niet voor de gewone bezoekers interessant zijn, en moet vooral een nadruk
worden op het aspect geschiedenis. Uiteindelijk wordt het een combinatie tussen het idee van een
bibliotheek en een ontmoetingsplaats.
Het kenniscentrum zal aan de volgende eisen moeten voldoen, wil het voldoen aan bovenstaande
omschrijving.
6.1.1 De bibliotheek, en het archief
• Opvragen en reserveren materiaal
Niets is vervelender dan op zoek zijn naar materiaal, weten dat het zich in de verzameling
bevindt maar bij het ophalen/ willen inzien, blijkt dat het al uitgeleend is/ gebruikt wordt.
De gebruiker moet de mogelijkheid krijgen om materiaal te reserveren voor inzage. Dit komt
sterk tot uiting als de gebruiker met een studie, onderzoek of andere activiteiten bezig is
waarbij het materiaal voor langer dan een paar uur beschikbaar moet zijn.
Dit reserveren kan via een logboek in het kenniscentrum zelf, waar de gebruiker een datum,
tijd en het desbetreffende materiaal kan opgeven ter reservering. Een digitale versie die via
de website loopt, verkort de procedure en wordt dan ook aangeraden.
•

Digitaal toegang tot het archief
Het kenniscentrum zal een traditionele bibliotheek bevatten, een simpele en direct
uitvoerbare methode om de diverse documentatie aan te bieden.
Van te voren kunnen inzien wat er zich in de verzameling bevindt is een pre: het wordt
ervaren als tegemoetkoming en verkort de zoektocht naar bruikbaar materiaal aanzienlijk.

6.1.2 Gebruiken materiaal/ documentatie
• Ter plaatse kunnen inzien en gebruiken
Het grootste gedeelte van het materiaal en de documentatie die het kenniscentrum zal
aanbieden kan alleen daar gebruikt worden. Het kenniscentrum zal dan ook de gebruikers
moeten voorzien van plekken waar de gebruiker de documentatie kan inzien. Bureaus,
leestafels en stoelen moeten sowieso aanwezig zijn, maar met extra aankleding als
leeslampen, een lichtbak, een lessenaar, een beamer en een pc, worden de mogelijkheden
om de documentatie optimaal te gebruiken vergroot.
6.1.3 Kenniscentrum - sociaalcentrum
• Ontmoetingsplek medegeïnteresseerde
Ongeacht de reden van het gebruik van het kenniscentrum, kan de gebruiker hulp
inschakelen van zijn of haar peers (collega’s, mensen die je gelijke zijn). Door deze
ontmoetingen ook te kunnen laten plaatsvinden in het kenniscentrum wordt het gebied van
interesse gedeeld met het gebied van uitvoering van deze interesse. De omgeving kan op
deze manier bijdragen aan de sfeer.
Door gebruik te maken van een zithoek met stoelen, een bank en een koffietafel wordt er
met weinig middelen een bekende en bruikbare ontmoetingsplek gecreëerd.
Projectgroep Trainspotters
Onderzoeksrapport

Project Trainspotting
3 april 2013

22

•

Nieuwsoverzicht en agenda met activiteiten
Toevoegingen aan het archief, gastsprekers, een dag met de focus op een bepaald
onderwerp: activiteiten en gebeurtenissen die dankzij een simpele agenda te plannen zijn en
voor de gebruikers een makkelijk overzicht biedt van wat er in en rond het kenniscentrum
gebeurt.
De agenda en het nieuwsoverzicht komen het sterkst tot hun recht via de website, waar de
gebruiker zonder naar het kenniscentrum te hoeven reizen, in kan zien of er relevante
gebeurtenissen gaan plaatsvinden.

6.2 Het museum als educatiepartner
Het museum kan een waardige partner van scholen worden. Dit betekent in de eerste plaats de
scholen overtuigen van het nut van het gebruik van het museum: de scholen moeten weten waar ze
aan toe zijn, en wat ze met een bezoek kunnen bereiken. Op de tweede plaats moet een bezoek het
idee geven dat het niet om aanvulling of opvulling gaat van het onderwijs, maar een volwaardige
“overname” van de educatie.
Op de derde plaats, maar net zo belangrijk als de eerste twee, moet er rekening gehouden worden
met het management van de scholen: een museum kan nog zo goed voldoen, als het onbetaalbaar
blijkt te zijn zal een school simpelweg geen gebruik van kunnen maken.
Onderstaande adviezen zijn op de genoemde punten toegespitst, en dragen bij aan het vormen van
het museum naar een educatiepartner van de scholen.
6.2.1 Budgettair voordeel creëren
• De Cultureel Jongeren Pas: lid zijn betekent voordeel
De CJP is een voordeelpas voor iedereen tot 30 jaar die korting geeft bij bioscopen, festivals,
musea, theaters, op reizen, dvd's, games, magazines, kleding en zorgverzekering.
Een school kan lid worden van het CJP, waardoor er bij bezoeken aan (in dit geval) een
museum met voordeel toegang kan worden verkregen. Het museum moet uiteraard ook
aangemeld zijn bij het CJP. De uiteindelijke korting wordt door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap verstrekt.

CJP bied niet alleen voor jongeren voordeel, maar ook voor scholen en musea zelf
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•

Vervoer en bezoek: combineren transport en toegang
De bereikbaarheid van het museum kan niet idealer: het ligt aan het spoor langs het traject
Groningen – Veendam, en er stoppen regiobussen bij ditzelfde station.
Door met de desbetreffende vervoersbedrijven, Arriva en Qbuzz, in gesprek te gaan
aangaande een combinatie van vervoer en toegang tot het museum kan er gekeken worden
naar mogelijke kortingen. Het Spoorweg museum te Utrecht heeft bijvoorbeeld een deal met
de Nederlandse Spoorwegen, waarbij vervoer en toegang gecombineerd zijn tot 1 kaartje en
korting geeft op het totaal.
Door een goedkopere en passender oplossing te kunnen bieden dan waar de scholen nu op
zijn aangewezen, komt het museum niet alleen op budgettair niveau de scholen tegemoet,
maar ook op het organiseren van het vervoer zelf.

Qbuzz en Arriva zijn de belangrijkste vervoersbedrijven in het Noorden
waar deals mee gesloten kan en moet worden

6.2.2 Het bezoek op school laten beginnen
• Aansluiten thema’s/ lesstof
Het museum beschikt over een uitgebreide hoeveelheid expositiemateriaal waardoor het
mogelijk is specifieke thema’s te resenteren. Het museum kan zich profileren richting de
scholen door de link te leggen met thema’s die op de scholen in de lesstof naar voren komen.
Aansluiting bij deze lesstof is een pré als het gaat om het vinden van redenen om van het
museum gebruik te maken.
Het museum kan via een open brief scholen vragen welke onderwerpen deze behandelen en
op basis van de collectie bepalen waar de aansluitingen zitten. Door dit terug te koppelen
worden de scholen op de hoogte gebracht van de mogelijkheden.
•

De introductie: het lespakket
In plaats van het museumbezoek een apart onderdeel te laten zijn van het onderwijs,
waardoor het als ‘los van de les’ gezien kan worden, zal het museum de docenten tegemoet
kunnen komen door het aanbieden van een lespakket.
Dit pakket bevat letterlijk materiaal voor de les: het doel van de les(sen), een inleiding naar
het onderwerp, activiteiten om vragen op te roepen die in het museum beantwoord kunnen
worden, en als belangrijkste, een positieve verwachting creëren van het uiteindelijke bezoek.
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Voorbeeld:
Maak met de kinderen een loket waar kaartjes verkocht kunnen worden. Benodigdheden:
een tafel, een stoel, een poppenkast (of iets anders dat dienst kan doen als loket,
bijvoorbeeld een stok die je aan het plafond hangt met een doek eraan), een telefoon,
notitieblok en pen.
Maak daarnaast ook een trein, dit kan al met een rij stoelen en een oude bureaustoel als
bestuurderstoel. Geef de machinist en conducteur een overhemd, een colbertje en een
kniptang om de kaartjes mee te knippen. Maak een station waar kinderen kunnen wachten
die mee willen.

‘De trein’ is een tijdloos spel met honderden mogelijkheden

6.2.3 Terminologie: invloed op verwachting
• De betekenis van woorden niet onderschatten
Het gebruik van woorden zoals museum, educatie, cultureel en leren moet worden vermeden
als leerlingen horen dat ze op excursie gaan. De associatie die deze doelgroep heeft met deze
woorden, is zodanig dat de verwachting bij het bezoek grotendeels negatief is.
Motivatie kan hierdoor een probleem worden.
Een goed voorbeeld is hoe Nemo in Amsterdam zich profileert:
“Science Center NEMO is leuk voor alle leeftijden. Voor jong en oud is er genoeg te doen! Bij
de meeste tentoonstellingen helpt het wel als je al zelf kunt lezen. Maar je kunt
natuurlijk ook iemand meenemen die de teksten voor je uitlegt. Net zo gezellig! NEMO heeft
vijf verdiepingen vol spannende, leuke doe- en ontdekdingen, waar je je de hele dag kunt
vermaken. Waarschijnlijk is er zelfs te veel om in een dag te doen. Reden genoeg dus om nog
een keertje terug te komen!”
Er is geen gebruik van woorden zoals ‘leren’, en toch is dat het achterliggende doel van een
bezoek aan Nemo: door te doen en te ontdekken, wordt er geleerd.
Dit betekent dat de inhoud en het doel van het museum hetzelfde blijven, maar anders
omschreven worden. “Station Zuidbroek” is een prima naam om te gebruiken voor de locatie
i.p.v. “museum”, en in plaats van geschiedenis te bestuderen maakt men “een reis door de
tijd”, of bekijkt men de expositie “Met de trein, hoe deden ze dat vroeger?”
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6.3 Het kind laten leren: de leerling als kind
6.3.1 Aan de hand door treinenland
• Begeleiding en stimulering
Van kinderen kan niet verwacht worden dat zij uit zichzelf, zonder begeleiding van welke
soort dan ook, in een museum hun weg zullen vinden. Van invloed zijn bijv. de connectie met
het museum op het gebeid van interesse, het gedrag van leeftijdsgenoten, en het ontbreken
van sturing door een volwassene.
Door het uitzetten van diverse te volgen routes wordt het mogelijk een groep op te delen en
deze apart de verschillende routes te laten volgen. Door het verkleinen van de groepen is het
mogelijk voor de kinderen geconcentreerder met de exposities om te gaan: er is minder
afleiding dankzij het lagere aantal leeftijdsgenoten. Door de desbetreffende routes zo uit te
stippelen komt elke groep wel langs alle exposities, maar zonder daarbij de andere groepen
tegen te komen en elkaar zo te storen.
Naast een route kan het ’verzamel-idee’ ook als begeleiding dienen. De kinderen krijgen bij
binnenkomst een koffer waar bepaalde objecten in verzameld dienen te worden. Dit kan
uiteraard alleen door het bezoeken van alle exposities! Bijkomend effect is dat er
geconcentreerder met de exposities wordt omgegaan vanwege het zoeken naar de objecten.
Tevens kunnen deze objecten weer gelinkt worden met het onderwerp van de exposities
(verzamel een conducteurs uniform, een kaartjesknipper, een kaartje, een reisschema, etc.),
en de manier waarop de kinderen aan deze objecten komen: los een puzzel op, of speel een
spel succesvol, waarna het object vrijkomt. Deze puzzels en spellen kunnen uiteraard alleen
succesvol worden afgerond als het kind “geleerd” heeft van de expositie.

•

Interactie met exposities: leren door te doen of mee te maken
Het aanbieden van de informatie kan via tekst, maar dit zal zo minimaal mogelijk moeten
zijn, daar de omstandigheden tijdens het bezoek lezen niet stimuleren. (groepsdruk en
attentiespanne). Een voorbeeld is om de tekst te laten oplezen, of om dit verhalend te doen
via een film of animatie.
Een andere manier om kinderen informatie tot zich te laten nemen is door de informatie in
(simpele) spelvorm te gieten of om er een knutselactiviteit mee op te zetten. Hierdoor is er
niet alleen interactie met het onderwerp, er wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om iets
fysieks mee naar huis te kunnen nemen: ze kunnen laten zien dat ze er wat aan over hebben
gehouden en het werkt als herinnering aan het bezoek.
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Voorbeeld:
Op stoom
Het is de bedoeling dat de kinderen leren over een stoomlocomotief. Wat moet je allemaal
doen om een stoomlocomotief aan de praat te krijgen?
De ervaringen met een stoomlocomotief kan vormgegeven worden met een simulator
waarin je “kolen” (zwarte ballen) inschept om stoom te genereren. De simulator moet het
uiterlijk hebben van een echte cabine van een stoomloc. Het is de uitdaging om zelf de trein
van start te laten gaan.
Het zelf “kolen” scheppen kan worden gemaakt als een
soort stofzuiger. In de kolenwagen liggen de “kolen”
(ballen), waaruit het vervolgens in de stoomketel
geschept kan worden. De ingeschepte ballen volgen een
baan die uitkomt bij de kolenwagen (weggestopt).
Ondertussen geeft een meter aan hoeveel kolen er al
geschept zijn en of de druk in de ketel inmiddels groot
genoeg is om de trein te laten rijden.
Bij het succesvol scheppen van de kolen kan er een diploma uitgereikt worden dat bewijst
dat het kind een ‘succesvolle stoker’ is.

Voorbeeld:
Stimulerende simulatie
Een simulatieomgeving van een trein heeft als voordeel dat een groot gedeelte digitaal wordt
aangeboden. Een digitale omgeving is sneller en makkelijker aan te passen en te gebruiken
dan een mechanische.

Via de simulatie maakt het kind een rit vanuit de bestuurderscabine en krijgt een idee van
wat hierbij komt kijken en bestuurt succesvol, mits de instructies worden gevolgd, een trein
van A naar B. Ook hier kan een beloning aan gekoppeld worden in de vorm van een
certificaat of diploma. Voor een wat meer competitieve instelling zouden de snelste tijden
beloond kunnen worden, of ergens in het museum op een display gezet worden.
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7 Gebruiksscenario: ik ga op reis en ik neem mee…
Onderstaande verhaal is een voorbeeld van hoe een bezoek aan het museum tot stand is gekomen
en wordt uitgevoerd als men de adviezen zou gebruiken zoals in dit rapport staat weergegeven.
Docente Clara werkt op De Vlieger, een basisschool in het noorden van Nederland, waar ze les geeft
aan groepen 6 en 7. Ze gaat binnenkort het thema ‘de Industriële revolutie in Nederland’
behandelen, maar wil ditmaal vanaf het begin de aandacht van de kinderen erbij hebben en houden.
Ze gaat op het internet op zoek naar musea die dit onderwerp behandelen. Hierbij komt ze de
website van het “Station Zuidbroek” tegen, dat een museum blijkt te zijn die de geschiedenis van de
spoorwegen in Noord-Nederland behandelt. Eén van de thema’s die er wordt aangeboden is de rol
van de trein tijdens de industriële revolutie in Nederland, en als Clara ziet dat er een compleet
lespakket op niveau wordt aangeboden, weet ze dat ze goed zit.
Met deze informatie stapt ze naar haar directeur, dhr. Veltman, en wil weten of dit museumbezoek
mogelijk is. Veltman is eerst sceptisch: hij ziet de chaos van het organiseren alweer op zich afkomen,
en wil niet weer een beroep hoeven doen op de ouders van de kinderen voor het vervoer en een
eventuele extra bijdrage voor de onkosten.
Al snel blijkt dit mee te vallen: het museum blijkt aangesloten bij het CJP waardoor er gebruik
gemaakt kan worden van korting op de toegang, maar helemaal blij wordt Veltman van de deal die
het museum heeft met Arriva. Zij regelen het vervoer heen en weer, en de prijs is in combinatie met
de toegang. Clara krijgt dan ook toestemming voor het bezoek.
Tim is een leerling van Clara, en heeft helemaal geen zin om te lezen over fabrieken en hoe gebieden
in Nederland ‘ontsloten’ werden. Het zegt hem allemaal niks. Maar de les begint met het verplaatsen
van alle stoelen en tafels in het lokaal: er wordt een hele lang trein gemaakt! Helemaal leuk wordt
het zodra Tim een stoere jas aan mag doen en de conducteur mag spelen. Hij krijgt zelfs een pet op!
“Wisten jullie dat treinen niet alleen mensen vervoeren?”, vraagt Clara. Nee, dat wist Tim niet. Juf
Clara vertelt over de goederen die van fabrieken naar de stad worden vervoerd, en hoe dit de wereld
een stukje kleiner heeft gemaakt omdat men sneller van A naar B kon komen. Tim ziet zichzelf al in
een grote trein, heel hard rijdend om ervoor te zorgen dat zijn lading op tijd in de stad komt. Dan
krijgt hij te horen dat ze ’s middags naar het station in Zuidbroek gaan om mee te maken hoe dat er
toen, tijdens de revolutie, aan toe ging. Ze mogen daar zelfs een trein besturen!
Er staat al een grote bus op ze te wachten voor de school, en na een half uurtje rijden komen ze bij
het station aan. Daar aangekomen krijgen ze allemaal een kaart. Deze kaart vertelt welke route Tim
moet lopen. Op deze route liggen steden waar van
alles te doen is: Tim leest over kolen scheppen, een
trein zo snel mogelijk van de ene naar de andere stad
laten rijden, iets met uniformen…
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Tim ziet ook de bewegwijzering aan het begin: een bord net zoals buiten, bij het ‘echte’ station
hangt. Dat is handig, nu weet hij gemakkelijk waar hij moet zijn om naar de wc te gaan.

De route die Tim gekregen heeft wordt aangegeven met het icoon van een trein. Aangezien Tim de
routekaart heeft gekregen met daarop deze trein, volgt hij de pijl in de aangeven richting.
Door het volgen van deze route komt Tim bij de eerste stad op zijn route,
Stadskanaal. Hij mag zijn aankomst afvinken op zijn routekaart, en ziet dat er
ook iets gezegd wordt over het maken van zijn eigen uniform. “Waar en hoe kan
dat?”, vraagt Tim zich af.

Voordat Tim kan zoeken naar dat eigen uniform
wordt hij aangesproken door een conducteur!
De conducteur legt uit dat je aan het uniform kan
zien wat het werk is van diegene die dat uniform
draagt. Ook staat al het werktuig van
treinmedewerkers uitgesteld met daarbij in
stripvorm uitgetekende uitleg.

Tim ziet al snel een uitnodigend computerscherm. Hij drukt op
de startknop, en wordt direct uitgedaagd: “Kan jij de trein aan?”

Oh echt wel,
denkt Tim. Hij moet de trein op tijd laten vertrekken
door op het juiste moment te fluiten, hij moet de
trein rustig van het station laten wegrijden, hij moet
controleren of de passagiers wel in de juiste klasse
zitten… Zo, daar komt nog flink wat bij kijken, een
treinreis.
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Tim begint het bezoek leuk te vinden, helemaal als hij ziet dat hij via een touch-screen een uniform
kan samenstellen. Zodra het uniform gemaakt is kan Tim het laten uitprinten op plakpapier en dit in
zijn routekaart plakken. “Kan ik mooi aan papa laten zien”, denkt Tim.
Na elk spel en activiteit mag Tim dit
afvinken op zijn kaart, en zodra hij
ziet dat hij alles in Stadskanaal
gedaan heeft, vervolgt hij de route.

Aan het einde van het bezoek heeft Tim verschillende steden bezocht, kolen geschept, een trein
bestuurd, een uniform gemaakt, gezien wat er allemaal komt kijken bij een treinreis, en hij heeft
gezien wat het verschil is met lang geleden.
De routekaart die hij in het begin van het bezoek kreeg, mocht hij mee naar huis nemen. Er staat in
waar hij geweest is, wat hij gedaan heeft, en de resultaten in die hij behaald heeft bij de
verschillende spelletjes. Bij thuiskomst vertelt Tim in geuren en kleuren aan zijn ouders over hoe
belangrijk de trein is in Nederland, en hoezeer het allemaal veranderd is door de jaren heen.
Eigenlijk wil Tim nog een keer naar het station Zuidbroek. Misschien als hij zijn ouders lief aankijkt?
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1 Methodieken
Het onderzoek kenmerkte zich door een samenhang van wat betreft methodische aspecten als de
probleemstelling, de keuze van de waarnemingseenheden, uitvoeringsprocedures en de
analyseprocedure.
Elke vorm van informatie vergaren heeft zijn of haar eigen methodiek. In dit hoofdstuk worden de te
gebruiken methodiek van het project ‘Trainspotting’ voorgesteld en kort beschreven.

1.1 Deskresearch

Deskresearch, ook wel secundaire gegevens genoemd, is onderzoek doen naar al beschikbare
gegevens ten behoeve van een probleemstellingen. Bij dit onderzoek is het belangrijk om te bekijken
of de resultaten bruikbaar zijn voor het uit te voeren onderzoek. De informatie die deskresearch
oplevert, sluit vaak niet volledig aan op de probleemstelling of is incompleet. Dat komt meestal
doordat de gegevens uit eerdere onderzoeken gedateerd zijn en met andere doelstellingen zijn
verzameld.
Tegenwoordig kan veel informatie worden gevonden op het internet. Echter, er moet wel rekening
gehouden worden met het feit dat niet elke bron op het internet valide/betrouwbaar is. Daarvoor is
een andere belangrijke informatiebron, literatuur, betrouwbaarder.
De deskresearch zal gebruikt worden om gericht te zoeken op onderwerpen die van belang zijn om
de deelvragen te beantwoorden. Er zal dus gezocht moeten worden naar het tot stand brengen van
een educatief museum, dit zal tevens in combinatie gedaan worden met andere
onderzoeksmethoden. Naast het tot stand komen, kan er vanuit de literatuur een begin gemaakt
worden met een gebruikersonderzoek van de belangrijkste doelgroep, die in een later stadium
verdiept kan worden en uiteindelijk van input is voor de creatie van eisen voor het inrichten van de
exposities.
In dit project komt niet alleen het museum aan bod, maar ook een mogelijkheid voor een
kenniscentrum. Hierdoor zal er vanuit de deskresearch gezocht worden op mogelijkheden en
bestaande kenniscentrums.
Voor de faciliteiten1 van het museum, zal er gezocht moeten worden op wetten en regelgeving.
Naast de wet zal er gezocht moeten worden op de gebruiksvriendelijkheid voor alle mogelijke
doelgroepen. Hierbij zal er gedacht moeten worden aan de ergonomie van het gebouw zelf, en van
de faciliteiten. De ergonomie zal voornamelijk gericht worden op kinderen, ouderen en minder
valide mensen. Wanneer deze drie groepen behandeld zijn, kunnen alle andere doelgroepen die er
tussen vallen, veilig het gebouw betreden.
Doordat het museum straks te maken gaat krijgen met het inrichten van exposities, moet er ten alle
tijden gedacht worden aan de veiligheid van de bezoekers. Daardoor zal er tijdens het deskresearch
ook gefocust worden op het bouwbesluit, bouwplannen van het gebouw en een calamiteitenplan.
Hierdoor kunnen er eisen gemaakt worden waaraan exposities moeten voldoen, maar ook
plaatsgeving van nooddeuren. Dit kan er bij calamiteiten ervoor zorgen dat gebruikers niet klem
komen te zitten of niet bij een nooddeur komen, vanwege een expositie die in de weg zit.
1

: Faciliteiten betekent hier: de installaties binnen een gebouw, zoals sanitair of catering.
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1.2 Interview

Een interview is een vraaggesprek waarin de beleving van de geïnterviewde(n) vooropstaat. Het
heeft tot doel informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp. Een interview vindt vaak plaats
in de vorm van een tweegesprek, dus een interview met een persoon. Het kan echter ook een
groepsgesprek zijn.
Er zijn drie verschillende manieren om interviews te houden en tijdens het project zal bij interviews
voornamelijk het semigestructureerde interview gebruikt worden. Bij semigestructureerde
interviews zijn er voor aanvang van het gesprek onderwerpen vast gesteld die besproken worden, en
laat genoeg ruimte over voor spontane tussenvragen. Semigestructureerde interviews laat daardoor
veel speling toe aan diepte vragen en belangrijke informatie die van te voren niet vaststond.
Bij bet selecteren van respondenten zal de onderzoeker eenzelfde strategie hanteren als bij het
observeren. Eerst zal hij of zij zoveel en zo breed mogelijk contacten aangaan om een overzicht van
het veld te krijgen. Daarna werkt men in het algemeen met respondenten die het onderzoek op
bepaalde geselecteerde gebieden verder kunnen helpen. Dit zijn de expert interviews. Bij de expert
interviews zal er gepraat worden met diverse museum interieurontwerpers, en met expositie
makers. Ook zullen docenten, als experts op hun vakgebied, geïnterviewd moeten worden om te
achterhalen wat relevante thema’s zijn, waaruit topics, die gebruikt kunnen worden voor de creatie
van exposities. En mogelijk voor het creëren van een opzet als lespakket.
Tevens zal er eerst het bestuur van scholen geïnterviewd moeten worden, over de mogelijkheden
van lespakketten die gegeven kunnen worden in een educatief museum, en de actieradius van
scholen. Hoe ver zijn scholen bereid om te reizen voor een lespakket in een museum?
Zijn scholen bereid om mee te doen aan een andere vorm van educatie?

1.3 Groepsgesprekken

Het doel van een interview is om van een bepaald onderwerp ideeën en meningen te verzamelen. Dit
kan in vorm van een interview met één persoon of doormiddel van een groepsgesprek. Het voordeel
van een groepsgesprek is dat er een discussie tussen groepsleden kan ontstaan die de argumenten,
motieven en ideeën stimuleert. Het resultaat van een groepsgesprek kan men niet beschouwen als
een optelsom van een paar losse individuele diepte-interviews, omdat mensen in een groep bewust
en onbewust door elkaar worden beïnvloed.
Bij een doelgroepenonderzoek zijn groepsgesprekken erg geschikt, omdat hierdoor de belevingen,
opinies, associaties en barrières onder de doelgroep achterhaald worden. Om te achterhalen wat de
belangen zijn van de doelgroep historici, zal er gebruik gemaakt worden van groepsgesprekken.
Hierdoor kan tijdens de gesprekken door leden van de doelgroep op elkaar gereageerd worden en zo
kan de uitkomst van deze uitwisseling van meningen een hoger niveau bereiken.
Om de belangen van scholen te achterhalen, zal dit op een andere manier gebeuren.
Allereerst de educatie.
Op school wordt er verwacht dat een schoolkind dingen leert. Hetzelfde moet gelden voor een
museum met een educatief doel. Om dit uit te vinden zal er gebruik gemaakt worden van een andere
vorm van groepsgesprekken. Een volwassenen groepsgesprek staat op een ander niveau dan die van
kinderen. Kinderen zijn graag bezig met dingen, dat is al gebleken uit de deskresearch. Hierdoor zal
er gebruik gemaakt worden van creatieve sessies.
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1.3.1 Creatieve sessies
Creatieve sessies zijn een vorm van groepsdiscussie waarbij individuen een creatieve proces in vier
stappen doorlopen, en werken aan een oplossing of visualisering van een probleem. Een creatieve
workshop begint met een probleemanalyse. Vervolgens genereren de deelnemers via verschillende
technieken ideeën. De derde stap bestaat uit het selecteren van ideeën. Hiermee zal er een lijst met
de meest interessante ideeën ontstaan. De laatste stap is het uitwerken van deze ideeën tot
concepten.
Bij de creatieve sessie kan er een beroep gedaan worden op het zonder kaders denkende brein van
kinderen om hun ultieme museum te creëren, of welke manier nu leuk is om te leren.
Van te voren kan het denkproces van individuen gestimuleerd worden door middel van context
mapping. Context mapping is een procedure voor het uitvoeren van contextueel onderzoek met
gebruikers, waar stilzwijgende kennis is opgedaan over de context van het gebruik van producten.
Context mapping kan gebruikt worden als een dagboek waarbij de individuen een aantal weken voor
de groepssessies hun dagelijkse bezigheden omtrent een bepaald onderwerp kunnen invullen. Niet
alleen dagelijkse bezigheden, het kan ook gebruikt worden als een methode om op een creatieve
manier een andere soort enquête te houden.

Creatieve sessies spreken het creatieve in ons aan,
en helpen onderliggende gedachten naar boven te brengen
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2 Meetinstrumenten
2.1 Semi-gestructureerd interview
Dit formulier werd gebruikt bij de digitale interviews.

Onderwerp: Project Museum Noord Nederlands Trein- en Tram Museum
Vragenlijst: Bestuur
Introductie
Zuidbroek is binnenkort in het bezit van een nieuw museum, namelijk het Noord-Nederlands trein en
tram museum. Dit museum wil zijn bezoekers informeren over de rijke geschiedenis die het noorden
heeft met treinen en trams.
Om ook de nieuwe generaties aan te spreken wil het museum graag samenwerken met de lokale
scholen om zo een informerend maar ook vermakelijk programma te maken. Om dit te kunnen
realiseren is uw input onmisbaar.
Voor u ziet u de vragenlijst. Deze vragenlijst moet inzicht geven over uw mening en ervaring met
betrekking tot museabezoek in schoolverband. De vragen zullen o.a. gaan over uw eerdere
ervaringen met dergelijke excursies en hoe denkt dat het museum zou moeten aansluiten.
Het invullen van deze lijst zal maximaal 10 min duren. Probeer zo uitgebreid mogelijk te antwoorden.
Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze vragenlijst, het museum, of dit project, kunt u
contact opnemen via mail en telefoon.
Verwachtingen
• Wat verwacht u van een educatief museum?
• Wat is de verwachting ten aanzien van aansluiting bij de lessen?
Budget
• Hoeveel excursies/bezoeken laat het budget toe per jaar?
• Hoever wordt er maximaal gereisd (actieradius school)?
Organisatie
• Hoeveel klassen gaan op excursie?
o Welke groepen van de school gaan erop uit?
o Met welk doel gaan ze op pad: educatie of entertainment?
o Wat is de maximale groepsgrootte?
• Hoeveel docenten zijn er nodig voor begeleiding?
• Welke voorbereidingen moeten er gepleegd worden vanuit de school voordat er gereisd
wordt?
• Hoe lang kan het bezoek duren i.v.m. de attentiespanne van de kinderen?
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2.2 Groepssessies
2.2.1 Creatieve sessie – “Maak het leuk”
Doelgroep: leerlingen voortgezet onderwijs
Inhoud sessie:
Introductie projectgroep
Introductie Human Technology
Introductie onderzoek
Uitleg + voorbeeld van sessie
Groepen maken
Uitdelen willekeurig object aan groepen
Start sessie
Presentatie eindresultaat
Benodigdheden:
Overzicht sessie (A3)
Kaarten met daarop objecten/attributen museum (expositiemateriaal)
A4-papier met teken/schrijfmateriaal
Camera
Voicerecorder
Opzet:
De leerlingen worden in kleineren groepjes (rond de vijf leerlingen per groepje) ingedeeld en krijgen
een kaart. Op deze kaart staat een object dat gebruikt kan worden voor een expositie in het
museum. De leerlingen wordt gevraagd na te denken over hoe ze een expositie zien van dat object,
dit te vertellen/uit te beelden, terwijl ze zich aan twee randvoorwaarden houden: het moet educatief
zijn, en vermakelijk.
Objecten op kaarten:
Uniform, zakhorloge, seinpaal, modeltrein, kaartmachine, kniptang, treincabine/cockpit, pet,
wachtkamerbankje
Introductie
Projectgroep, HT en onderzoek
Projectgroep
Voorstellen projectleden. Kort en bondig introduceren.
Human Technology
Korte uitleg HT. Interactie tussen gebruiker (de mens) en product (bijv. stoel, pen, website, huis).
Leren van methoden om erachter te komen hoe de mens over bepaalde dingen denkt.
Onderzoek
Uitleg waarom. NNTTM (Zuidbroek) wil museum opzetten, maar weet niet hoe ze het beste
bezoekers kunnen aantrekken. Museum wil bestaan, daarvoor reden bedenken. Schoolbezoek, want
die komen elk jaar weer met een nieuwe klas. Vandaar dat wij jullie vragen om medewerking.
Wij willen graag weten wat jullie ideeën zijn voor het museum.
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Uitleg + voorbeeld sessie
In groepjes bedenken hoe een expositie in het museum eruit komt te zien door middel van objecten
die worden uitgedeeld. Voorbeeld: kaartjesautomaat. In de loop der jaren zijn deze vaak veranderd,
en het kan interessant zijn om te zien op welke wijze dat gebeurd is en waar vroeger mee gewerkt
moest worden. Het kan ook als informatiepunt gebruikt worden, het kan ingericht worden als
drankautomaat, er kan een spel mee gespeeld worden (bijv. reis op de goedkoopste manier van A
naar B), of laat de automaten de route bepalen waarmee je door het museum loopt.
2.2.2 Creatieve sessie – “Wat?”
Doelgroep: leerlingen voortgezet onderwijs
Inhoud sessie:
Introductie projectgroep
Introductie Human Technology
Introductie onderzoek
Uitleg
Groepjes maken
Uitdelen materiaal
Start sessie
Presentatie eindresultaat
Benodigdheden:
A4-papier met teken/schrijfmateriaal, fotocamera
Opzet:
De leerlingen worden in kleine groepjes (rond de drie leerlingen per groepje) ingedeeld en krijgen
vervolgens schrijfmateriaal uitgereikt. Hierna wordt nogmaals aangegeven wat de bedoeling is:
“Wat moet er veranderen in een museum wil het leuk zijn?”
Introductie
Projectgroep, HT en onderzoek
Projectgroep
Voorstellen projectleden. Kort en bondig introduceren.
Human Technology
Korte uitleg HT. Interactie tussen gebruiker (de mens) en product (bijv. stoel, pen, website, huis).
Leren van methoden om erachter te komen hoe de mens over bepaalde dingen denkt.
Onderzoek
Uitleg waarom dit onderzoek. NNTTM (Zuidbroek) wil museum opzetten, maar weet niet hoe ze het
beste bezoekers kunnen aantrekken. Museum wil bestaan, daarvoor reden bedenken. Schoolbezoek,
want die komen elk jaar weer met een nieuwe klas. Vandaar dat wij jullie vragen om medewerking.
Wij willen graag weten wat jullie ideeën zijn voor het museum.
Uitleg + voorbeeld sessie
In groepjes bedenken hoe een museum leuk kan zijn/worden. Wanneer zou je een museum
bezoeken? Wat moet er veranderen, of wat moet er aanwezig zijn? Hoe wil je door het museum
heen? Zelf? Begeleiding? Wat wil je zien? Wat wil je leren?
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3 Resultaten
3.1 Resultaten groepsessies

Er zijn in totaal 9 groepsessies gehouden met 9 verschillende groepen. Vijf van deze sessies werden
met de “Maak het leuk”-methode gedaan, de overige vier met de “Wat?”-methode.
In beide gevallen werden de respondenten gevraagd hun ideeën op papier te zetten. Het resultaat
staat hier onder beschreven.
3.1.1 Resultaten “Maak het leuk”-methode
Klas TH1A
Object: seinpaal
• Verschillende lichten naast groen en rood
• Geluid erbij van passerende treinen
• Animatie/ beweging
Object: treincabine
• Ramen in verschillende vormen
• Verschillende kleuren op de deuren
• Andere vormen van de banken
• Vrolijker muren en vloer
Object: kaartjesknipper
• Vingerscanner
• Moet kunnen praten, mopjes vertellen
• Mee kunnen schrijven
• Puzzelstukjes mee kunnen plaatsen
• Stempels mee kunnen zetten
Object: uniform
• Zelf dragen
• Toneelstuk mee opvoeren
• Bekende Nederlanders het uniform laten dragen
• Wat moet je bij je hebben als je het uniform draagt
Object: conducteurpet
• Naast een mini-trein neerzetten
• Volg de pet door het museum (gids)
• Informatie op de pet i.p.v. op een bordje erbij
• Leuke achtergrond op de pet
• Schermpje op de pet met informatie
Object: wachtkamerbankje
• Plek om te rusten
• Wachtkamer kunnen aanpassen
• Drinken en eten vanuit de luie stoel
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Klas G1A
Object: uniform
• Dansers in uniform een dans laten opvoeren
• Zelf een pak mogen kiezen
• Een magische stropdas
• Knoopjes met lampjes (gebruiken bij een spel)
Object: conducteurpet
• Bij binnenkomst als gids laten optreden
Object: seinpaal
• Seinpaal heet je welkom in het museum
• Pas doorlopen nadat seinpaal omhoog gaat
• Licht staat op rood, kaartje erin, dan licht op groen
Object: modeltrein
• Bij binnenkomst museum krijg je per groep een trein die je moet volgen door het museum
heen
• Je kan de trein besturen
• Rij met de trein over een knopje, dan krijg je informatie over een voorwerp dat naast het
spoor staat
Object: wachtkamerbankje
• Ontwerpen van de toekomst laten zien
• Erop kunnen zitten zodat je kan rusten
• Prullenbakken zodat je leert recyclen
• Van ouderwets steeds verder naar de toekomst
• Veel oude maar ook nieuwe tijdschriften
• Op een knopje drukken zodat het bankje omhoog gaat en je dan het hele museum kan zien
Klas KT1A
Object: kaartjesknipper
• Zelf eentje maken
• Als hij knipt maakt hij geluid
• Niet verder het museum in voordat je het kaartje zelf geknipt hebt
Object: treincabine
• Beweegt heen en weer
• Geluiden van de trein
• Terwijl je zit, tv met uitleg/ informatie
• Aansluiten eigen muziek
• Prullenbak
• Tafeltje
• Stoel naar achter kunnen klappen
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Object: uniform
• Zelf uniform(en) aandoen en daarmee op de foto
• Een pop die beweegt en over het uniform vertelt
• Snorretje prik (prik de snor op de pop, de pop stelt vragen)
• Leren via verhaal (medewerker museum doet uniform aan)
• Iemand staat voor de ingang en doet de poort open
Object: seinpaal
• Muziek als hij beweegt
• Als je door het museum loopt en de seinpaal gaat op rood, dan moet je stoppen en is er wat
interessants te zien
• Van te voren een informatieboekje krijgen (uitleg: op school al informatie krijgen over het
museum en wat je daar gaat doen)
Object: modeltrein
• Zelf de trein kunnen besturen
• Met een koptelefoon luisteren naar treingeluiden
• 3D film(s) over de trein
Object: kaartautomaat
• Zelf in de automaat kunnen staan/ zitten en dan kaartjes uitgeven
• De automaat kunnen versieren
• “Treinen door de jaren heen” aan de hand van spelletjes op de automaat (computer)
Klas TH1B
Object: kaartjesautomaat
• Bij naam in typen, krijg je een welkomstlied
• Geen saaie kaartjes
• Handtaskaartjes
• Als je letters in hebt getypt krijg je parfum en boys foto modellen
• Automaatje moet vrolijker en leukere kleurtjes
• Verandert om het uur van kleur (licht)
• Versieringen want het is saai
• Stem die vertelt wat je moet doen
Object: zakhorloge
• Tijdslijn van zakhorloges door de eeuwen heen
Object: seinpaal
• Paal veranderd in een discopaal, met een discobal en knipperende lichten
• Paal met uiterlijk in de vorm van een boom
Object: conducteurpet
• Een pet in een vorm van een vuvuzela, waar je op kan blazen
• Zelf pet ontwerpen
• Als er iets gebeurt kan de pet voor stilte zorgen.
• Zelf pet ontwerpen
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Object: kaartjesknipper
• Knal kleur
• Met smiley’s erop
• Met een touwtje omhoog trekken en dat er info op staat
• Zelf kaartjes mee knippen
• Van vroeger naar nu op een rij met info
Object: modeltrein
• Knopjes met geluid en dan vertellen ze wat over de trein
• Een modelspoorbaan
• Knopjes waarmee de trein in beweging komt
• Leuke geluidjes voor de trein en stoom- of rookontwikkeling
• Een doorzichtige onderwatertunnel met vissen en planten en bij de naden gekleurde lichten
Object: wachtkamer
• Een tv scherm met wat er allemaal te doen is bij elke bank
• Bank van nu, vroeger en toekomst
Klas KT1B
Object: kaartjesknipper
• Leuke kleurtjes
• Andere vorm
• Roosjes
• Verschillende kleuren
• Grappig
• Stipjes
• Leuke achtergrond
• Verhaaltje
• Memorie Spel
• Informatie
Object: wachtkamerbankje
• Muren met graffiti bespuiten
• Mensen weghalen
• Voor de ramen een trein
• Bord met informatie
• Film erbij van zoals het vroeger was
• Banken in de vorm van een trein
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3.1.2 Resultaten “Wat?”-methode
Mocht een idee vaker voorkomen, dan staat het aantal keren daar achter.
Klas HV1A
Object: treincabine
• Dat je zelf de trein mag besturen in een simulator met bewegende beelden en dat de trein
mee beweegt met het stuur
Object: wachtkamerbankje
• Treinstoelen
• Fontein
• Hoofdfotobord (steek je hoofd door het bord en maak er een foto van)
• Trein met koepel
• Bank in de vorm van een trein
• Conducteur
• Spoorrails tegel
• Muziek
• Snackautomaat met treinsnoepjes
• Treinwagon
Object: zakhorloge
• Object dat je meekrijgt en informatie geeft over het museum
Klas BK1B
Object: treincabine
• Tv er in met uitleg over treinen
• Trillende stoel
• Kleurig
• Coole wc met muziek
• 3D film
• Cabine waarin je kan voetballen
Object: kaartje automaat
• Muziek/stemmen in de automaat
Object: modeltrein
• Een modeltrein van verschillende treinen van vroeger tot nu
• Een spelletje met een modeltrein en dat je ook wat kan leren
• Een modeltrein van WOII en dan in die tijd hoe het er uit ziet
• De eerste modeltrein
• Een model stoomtrein waar stoom dan uit komt
• De eerste modeltrein van de NS
Object: uniform
• Pop
• Schouderversiering
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Object: zakhorloge
• Zak horloge met gegevens en internet. Een computer die je mee kan nemen en informatie
heeft over het museum
Klas HV1C
• Simulator (zelf besturen trein) V
• Echte treinen bekijken/ doorheen kunnen lopen II
• Zelf een trein in elkaar zetten II
• Toegangskaartje museum kopen bij automaat II
• Rijdende trein waarbij je in de kamer van de machinist kan kijken
• Pannenkoekentrein: bij elke halte informatie over stroop
• Meer vrolijke kleuren (zoals rood) in het museum
• Geen apenkooi (bepaald spel tijdens gymles) maar treinenkooi, met een ballenbak
• Fel roze trein
• Bekijken werking motor trein
• Patatkraam II
• Workshop (dingen maken die met treinen te maken hebben)
• Minder uitleg, meer doen
• 3D film over treinen
• In de trein een film over alles in de trein
• Rook en bewegende stoelen
• Slagbomen voor de trein met groen en rood licht (wanneer je het museum in mag en
wanneer niet)
BK1A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voetbalveld
In een trein op de rails door de museum
MSN in de trein als je je verveelt
bordje niet toegestaan voor dieren
Restaurant (gratis) II
Discotheek
Bij elke onderdeel een tv plaatsen met informatie er over
Een gamehal of een bioscoop
Buiten -en binnenactiviteiten
Zelf de trein besturen
Een wandelpad met poppen in hout uitgesneden
Een hal met allemaal oude treinmotoren waar je zelf aan mag sleutelen
Een winkel die jongeren aantrekt
Op de foto met oude treinkleren aan
Winkels met kleding, make-up, sieraden, iets over het museum
Treinkaartjes uitgeven
Dat je een rondleiding krijgt in een karretje met een begeleider die informatie geeft en dat je
zelf een trein kan besturen III
Een voetbaltrein waarin je kunt voetballen
Na afloop gratis treintje krijgen
Paspoppen die jezelf aan kan kleden, met eigen kleding, van stof maken
Eigen pizza maken
Klein stukje door een spookgang
Een spel waar je zelf in zit
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•
•
•
•
•
•

Geen saai museum maar zalen met mode (kleding), games, allerlei dingen voor jongeren
Playstation 3 spellen over geschiedenis
Gratis treinkaartjes
1 munt om 3 minuten Playstation 3 te spelen
Computertje mee die het museum uitlegt
Gratis souvenirs

3.2 Resultaten interviews directie basisscholen

Van de interviews waren er twee telefonisch, de rest is digitaal afgenomen (vragenlijst via e-mail).
Europaschool
17-05 Directeur J. Varms
• Budget beperkt aantal musea en te reizen afstanden. Voor reizen wordt beroep gedaan op
ouders. Mocht het budget niet toereikend zijn, dan zijn er simpelweg geen excursies, er
wordt geen extra bijdrage gevraagd of geld gehaald uit andere potjes.
• School organiseert bezoeken museum i.v.m. thema lessen. 4 en 5 mei, industriële revolutie,
geschiedenis Nederlandse ontwikkeling.
• Groepen 5 t/m 8 gaan op museumbezoek. Ervaring leert dat de kinderen maximaal een uur
bezig gehouden kunnen worden. Informatie moet gebracht worden op andere wijzen
(gebruik multimedia) voor de lagere groepen, 7 en 8 beschikken over benodigd
leesvermogen
• Standaard (per jaar) worden Westerbork, het Stripmuseum en het Veenkoloniaal museum
bezocht.
• Vanuit de kinderen en ouders zelf is er weinig motivatie voor bezoek aan musea. School
probeert via organiseren bezoeken alsnog interesse te creëren en kennis bij te brengen.
• Het Stripmuseum heeft een deal met Arriva zodat er goedkoper gereisd kan worden in
groepen. Verder wordt er voor vervoer grotendeels gebruik gemaakt van de auto’s van
ouders.
• Bezoek aan musea gaat per groep. Begeleiding bestaat uit docenten en ouders. Tijdens
bezoek opsplitsen groep in kleinere groepjes voor makkelijker overzicht groep.
O.B.S. De Beelen
16-05 Directrice A. Sijffers
• School doet niet aan museumbezoek, geen ruimte in budget.
• Te ver weg van musea of andere buitenschoolse activiteiten: actieradius is te klein (door
budget).
• Maakt gebruik van (culturele) voorstellingen van theatergroepen die naar de school komen.
In kader godsdienst wel bezoek aan plaatselijk joods kerkje. Voorstellingen worden gericht
op drie groepen: 1 t/m 4, 5 en 6, en 7 en 8.
• Vervoer is beperkt vanwege budget. Vervoer via fiets of lopend.
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Openbare Basisschool De Mieden
16-05 Directeur H. van Eldik
• Het budget beperkt excursies tot 1 á 2 keer per jaar.
• Een museum moet opdrachten voor de kinderen kunnen bieden, en hierdoor de kinderen
wat leren.
• De reistijd van en naar het museum dient zo kort mogelijk gehouden te worden, het liefst
niet langer dan 45 minuten.
•
Een museumbezoek gebeurd met een combinatieklas, wat betekent dat het museum voor
meerdere leeftijden geschikt moet zijn.

3.3 Resultaten deskresearch kenniscentra

Het kenniscentrum wordt een gedeelte van het NNTTM waar hobbyisten en historici informatie en
kennis kunnen opdoen, aanleveren en uitwisselen. Het wordt een plaats voor archieven, vakboeken,
diverse collecties die niet voor de gewone bezoekers interessant zijn, en moet vooral een nadruk
worden op het aspect geschiedenis.
Uiteindelijk wordt het een combinatie tussen het idee van een bibliotheek en een ontmoetingsplaats.
Kenniscentrum
Het idee van een kenniscentrum in een museum is niet nieuw. Niet alleen is het een plek waar
informatie wordt verzameld en gearchiveerd en zodanig de kennis bewaard, het levert ook een
bijdrage aan de instandhouding van deze kennis en het gebied van interesse.
Er bestaat al een idee van waar een kenniscentrum uit bestaat en hoe het eruit ziet. Ook het bestuur
van het NNTTM heeft daar al een idee over. De kenniscentra in musea in Nederland die bekeken zijn
hebben het volgende in het gemeen: het is een combinatie van bibliotheek/archief en
ontmoetingsplaats.
Nederlandse Bakkerijmuseum
Het Nederlands Bakkerijmuseum beschikt over misschien
wel het meest omvangrijke kenniscentrum op het gebied
van de historie van brood en banket in West-Europa.
De bibliotheek bevat meer dan 3500 boeken die een tijdvak
van ruim twee eeuwen beslaan. Daarnaast omvat de
collectie vaktijdschriften uit binnen- en buitenland,
knipselarchieven, foto's en prenten, menukaarten,
postzegels, dia's, glasplaten, films en videobanden.
Commando Dienstencentra: kenniscentrum Bronbeek
Al sinds de oprichting beschikt Bronbeek over een collectie boeken.
Aanvankelijk was deze bedoeld voor de bewoners. Vanuit het publiek
groeide in de loop der tijd ook veel interesse.
Het huidige kenniscentrum verschaft informatie over de geschiedenis
van Bronbeek. Tevens beheert het een ruime collectie oude en
recente publicaties, tijdschriften, topografische kaarten en nietgedrukt materiaal op het gebied van de koloniale geschiedenis van
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Nederlands-Indië. De nadruk ligt op het militaire aspect van deze geschiedenis.
Twents techniek museum Hein
Het erfgoed in ons museum bestaat niet alleen uit objecten, maar ook uit prachtige publicaties
met technische en historische werken. Deze bevinden zich in onze bibliotheek op de tweede
verdieping in ons museum. Je kunt de boeken lenen en de stukken inzien op gezette tijden.
Voor ons museum is het verzamelen, behouden en delen van
kennis over de Twentse historie en techniek een van onze
kernactiviteiten. Gelukkig hebben we naast een prachtige collectie
ook nog eens 140 enthousiaste vrijwilligers die allen hun kennis en
kunde bijdragen in het bewaren en beheren van deze collectie. Het
is van zeer groot belang dat deze kennis bewaard blijft voor het
nageslacht. Eén van de projecten die dat moet waarborgen is
het project "kennisbehoud".
Nederlands Uitvaart Museum
Wanneer en waar was de eerste crematie in Nederland? Wilt u meer weten over islamitisch
begraven? Wat zijn de tradities en richtlijnen bij uitvaarten van leden van het Koninklijk Huis? Wat
zijn moderne manieren van begraven?
Op termijn wordt Museum Tot Zover hét kenniscentrum op het gebied van de dood, rouw en de
bijbehorende rituelen uit verleden, heden en toekomst.
De bibliotheek van het museum telt ongeveer 1100 titels. Naast boeken telt de verzameling ook de
complete edities van de belangrijkste tijdschriften op het gebied van uitvaart en dood. Het
kenniscentrum kan gebruikt worden door scholieren, studenten, mensen uit de uitvaartwereld en
andere belangstellenden. De bibliotheek is op afspraak geopend tijdens kantooruren.
Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde
Vanaf 2003 is het Kenniscentrum Vlechten actief. Het Nationaal Vlechtmuseum ziet het in stand
houden van het vlechten als ambacht als een van haar kerntaken. Daartoe is met steun van
Plattelânsprojecten Fryslân een groot project Kenniscentrum Vlechten opgezet. Het kenniscentrum
verzamelt en documenteert informatie over het vlechten, zodat de snel verdwijnende kennis niet
verloren gaat. Tevens probeert het Kenniscentrum een actieve bijdrage te leveren aan de
instandhouding en ontwikkeling van het ambacht door middel van het geven van workshops en
cursussen aan scholieren, studenten en andere geïnteresseerden. Het Nationaal Kenniscentrum
Vlechten wil niet alleen naar het verleden kijken maar richt zich vooral ook op het hedendaagse
vlechtwerk in binnen- en buitenland.
Belangrijke activiteiten zijn:
Het opzetten van een vakbibliotheek met een digitale catalogus; de omvangrijke boeken collectie van
het Nationaal Kenniscentrum Vlechten en de Stichting Wilg en Mand zijn nu digitaal opvraagbaar bij
kenniscentrum@vlechtmuseum.nl.
Het opzetten van een documentatiecentrum.
Het onderhouden van internationale contacten.
Het geven van informatie en advies over restauratie van vlechtwerk, vlechtmaterialen
en vlechtgereedschappen.
Informatievoorziening inzake wilgenteelt.
Het aanbieden van workshops en educatieve programma's, waarbij het stimuleren van het
onderzoeken van nieuwe toepassingsvormen een belangrijk element is.
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Het kenniscentrum heeft in 2004, 2006 en 2008 Nationale Vlechtdagen georganiseerd, een
tweedaags vlechtevenement waar vlechters uit binnen- en buitenland hun werk kunnen presenteren
aan een breder publiek. Een ander waardevol element van de vlechtdagen is de ontmoeting en
uitwisseling tussen vlechters onderling.
Gallo-Romeinsmuseum
Het Gallo-Romeins Museum bezit meer dan 7000 boeken en een 350-tal tijdschriftentitels en reeksen over archeologie en de wereld van het verre verleden. En deze vakbibliotheek groeit nog dag
na dag. Vaak gaat het om zeer gespecialiseerde werken van wetenschappers uit binnen- en
buitenland. Kortom: een ideale bron van informatie voor studenten, onderzoekers of iedereen die
met de materie vertrouwd is. Naast werken over archeologische of geschiedkundige thema’s vindt u
in de bibliotheek ook heel wat informatie over museologie. Voor het grote publiek zijn er ook heel
wat toegankelijke boeken.

Naturalis
De wetenschappelijke bibliotheek is toegankelijk voor iedereen
die voor studie, onderzoek of hobby op zoek is naar informatie
en herbergt circa 65.000 boeken, ruim 8000 tijdschrifttitels en
200.000 artikelen op het gebied van de zoologie en geologie. De
collectie sluit aan bij de verzamelgebieden van het museum.
De zwaartepunten zijn:
de beschrijving en classificatie van de zoologische en geologische
diversiteit
de faunistiek en geologie van Nederland
de evolutie van taxonomische, geografische en stratigrafische
diversiteit van de natuur toegespitst op Indo-Australische overgangsgebied en Middellandse
Zeegebied
De bibliotheek beheert tevens de naturalis repository. Hierin zijn o.a.
de artikelen uit de wetenschappelijke tijdschriften die door Naturalis
worden uitgegeven te vinden (o.a. Zoologische Mededelingen, Scripta
Geologica, Contributions to Zoology en Nederlandse Faunistische
Mededelingen). De artikelen in de repository zijn full text beschikbaar.
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Museum Malaku
In het Kenniscentrum van het museum kunt u terecht voor informatie over Molukkers in Nederland,
de Molukken, Nederlands-Indië en Indonesië. De afdeling bestaat uit een bibliotheek en studiezaal,
diverse archieven en uitgebreide collecties op het gebied van foto's en audiovisueel materiaal.
Omdat de collecties grotendeels tot stand zijn gekomen door schenkingen van particulieren, beschikt
het MUMA over uniek materiaal. In de open studiezaal kunnen bezoekers boeken, tijdschriften,
knipsels en archiefstukken inzien en/of opvragen. Via de computers kunnen de digitale collecties
geraadpleegd worden.
Een groot deel van de studiezaalcollectie wordt uitgeleend tegen 5 euro borg per boek.
De studiezaal is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur; op afspraak ook in
de ochtenduren en het weekend.
Ook bestaat de mogelijkheid om tentoonstellingen te huren en (digitale) foto’s te bestellen.
Geldmuseum
De bibliotheek van het Geldmuseum beschikt over een unieke
wetenschappelijke collectie publicaties op het gebied van de
numismatiek (munt- en penningkunde en papiergeld), de financiële
cultuur en de monetaire geschiedenis.
De collectie bestaat uit boeken, tijdschriften, jaarverslagen, rapporten,
overdrukken, prijslijsten, archieven en documentatie materiaal. Naast
bovengenoemde collectieonderdelen is er een grote verzameling veilingcatalogi en is er veel
fotomateriaal. De collectie is voor een groot deel toegankelijk gemaakt via de catalogus.
Van Gogh museum
Vincent van Gogh is de best gedocumenteerde kunstenaar ter wereld
en de bibliotheek vormt samen met de afdeling documentatie een
belangrijk kenniscentrum voor informatie over het leven en werk van
deze kunstenaar. Alle literatuur die over Van Gogh verschijnt wordt
verzameld, vanaf de vroegste artikelen over zijn werk tot en met
hedendaagse tentoonstellingscatalogi en monografieën. Ook de
boeken waarover Vincent in zijn brieven schrijft zijn vrijwel allemaal
in de bibliotheek te vinden. Deze bronnen zijn bij het Van Goghonderzoek onmisbaar.
Behalve Van Gogh-kenniscentrum is de bibliotheek een centrum voor
onderzoek naar de beeldende kunst uit de periode 1800-1920. Een
goede collectie bronnen, waaronder een vrijwel complete reeks
Parijse Saloncatalogi, vormt de kern. Technische bronnen en
voorbeeldboeken geven inzicht in de negentiende-eeuwse
atelierpraktijk; vroege kunstenaarsmonografieën,
tentoonstellingscatalogi en kunstkritieken zijn van betekenis voor het
onderzoek naar onder andere de receptiegeschiedenis van de kunst.
De negentiende-eeuwse bibliotheek van de kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae maakt eveneens
deel uit van de verzameling.
De bibliotheek omvat meer dan 24.000 boeken en ruim 4500 artikelen en is geabonneerd op meer
dan 40 tijdschriften en veilingcatalogi. Jaarlijks worden ongeveer 1000 publicaties verworven.
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Vragen richting het NNTTM, beantwoord door het bestuur.
Hoe ziet het NNTTM de rol van het kenniscentrum?
Het kenniscentrum van het museum is er op gericht om een ingang te zijn voor mensen die meer
informatie willen hebben over de geschiedenis van de spoorwegen in Noord-Nederland. Met daarbij
een uitstap naar de rest van Nederland (bijvoorbeeld Overijssel en een deel van Noord-Duitsland).
Ook is er algemene spoorweginformatie te vinden. Maar in hoofdzaak Noord-Nederland.
In het kenniscentrum zijn ondermeer aanwezig:
• Diverse boeken op het gebied van spoorweghistorie, spoorwegtechniek,
stationsarchitectuur, treinen, etc.
• Originele foto’s
• Bestektekeningen
Het is niet de bedoeling dat deze zaken worden uitgeleend. Wel moet het mogelijk zijn om – voor
zover toegestaan volgens de auteurswet – kopieën te maken van de aanwezige materialen.
Hoe wil het NNTTM het kenniscentrum profileren?
Het kenniscentrum kan ondermeer geprofileerd worden via de eigen website, nieuwe media,
artikelen in ‘Het Tussenstation’, bijdragen aan lokale en regionale weekbladen (bijvoorbeeld een
vaste rubriek).
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3.4 Resultaten deskresearch leerwijzen

Kinderen zijn, vanuit de psychologie gezien, van een leeftijd van zes tot elf zichzelf aan het
ontwikkelen op een spelende manier. David A. Kolb (1939) is een leerpsycholoog en pedagoog uit de
Verenigde Staten. Hij ontwikkelde en publiceerde de zogenaamde Leercyclus volgens Kolb. Volgens
Kolb is effectief of duurzaam leren het resultaat van het cyclisch doorlopen van een proces waarbij
een viertal gedragingen op elkaar inhaken. Daarbij staan de leeractiviteiten centraal en niet de
leerstofopbouw.
Vanuit Kolb is er geleerd dat er verschillende leerstijlen zijn waarop mensen het makkelijkste kunnen
leren. Wanneer een kind bezig is met het spelenderwijs leren, dan leert het al op één niveau. Zodra
exposities ervoor zorgen dat kinderen er ook op één of andere manier over na laten denken, dan
leren kinderen al op twee niveaus. Zodra kinderen de complete cirkel doorlopen, dan leren ze het
meest effectief.

De leercirkel van Kolb
Volgens Kolb is effectief of duurzaam leren het resultaat van het cyclisch doorlopen van een proces
waarbij een viertal gedragingen op elkaar inhaken. Daarbij staan de leeractiviteiten centraal en niet
de leerstofopbouw.
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4 Presentatie resultaten
4.1 Persona’s
Een persona is een archetype van een gebruiker, ofwel een karakterisering van een bepaald type van
gebruiker. Persona's worden veel gebruikt bij het gebruiksvriendelijk maken van massaproducten,
en dan met name van de gebruikersinterface ervan.
Persona's worden opgesteld aan de hand van een doelgroepenonderzoek, waarna een beperkt
aantal typerende gebruikers wordt gedefinieerd. Deze gebruikers bestaan niet echt, maar omwille
van de doeltreffendheid van het gebruik van persona's, worden deze wel als zodanig beschreven.
Dit betekent dat een persona wordt omschreven in termen van onder andere demografie,
behoeften, biografie, voorkeuren en soms zelfs foto's. Op deze manier krijgt de persona een gezicht,
en kan er bij het ontwerpen van de gebruikersinterface (bijvoorbeeld een website) rekening worden
gehouden met de manier waarop deze representatieve persona het product het liefst zou gebruiken.
Samen met de beschrijving van hoe de persona de oplossing wil gebruiken, vormen persona's
gebruiksscenario's, die weer aan de basis staan van het ontwerp van het eindproduct.
Persona's zijn afkomstig uit het usability vakgebied. Dit vakgebied besteedt aandacht aan de manier
waarop mensen met producten interageren (op elkaar inwerken, elkaar wederzijds beïnvloeden) en
draagt bij aan het optimaliseren van deze wisselwerking.
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