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VOORWOORD

Na maanden zwoegen, is het eindelijk zo ver: de laatste punt in mijn meesterproef is
gezet. Daarmee is niet alleen een einde gekomen aan mijn afstudeeronderzoek, maar
ook aan de tweejarige masteropleiding Kunst & Educatie. Toen ik in september 2011
aan deze studie begon, hoopte ik dat het mij handvaten zou bieden om mensen voor
kunst en cultuur te enthousiasmeren. Nu, een kleine twee jaar later, kijk ik met genoegen terug op een leerzame en soms slopende periode. Een periode ook, die hopelijk
het begin is van een succesvolle carrière in de museale sector.
Naast onontbeerlijke theoretische kennis heeft de opleiding mij in staat gesteld om
praktijkervaring op te doen bij de twee meest toonaangevende musea in Maastricht:
het Bonnefantenmuseum en Museum aan het Vrijthof. Bij het Bonnefantenmuseum
heb ik onder meer kennis gemaakt met het geven van rondleidingen aan volwassenen,
het beschrijven van kunstwerken voor de digitale databank voor studenten en het maken van Kijkwijzers voor kinderen. Vooral laatstgenoemde heeft mij enorm geholpen
om zelf beter naar kunst te kijken en moeite te doen om ook de hedendaagse, soms
complexe kunstwerken te begrijpen. Gevolg hiervan is dat ik ook nu nog regelmatig
wordt gevraagd om Kijkwijzers te maken voor de Bonnefanten-tentoonstellingen in het
ECI-complex in Roermond. Wat ik bij Museum aan het Vrijthof heb gedaan, wordt uiteengezet in deze meesterproef.
Mijn dank gaat uit naar Elvera Weusten, voormalig medewerkster op de afdeling
Marketing & Communicatie van Museum aan het Vrijthof, voor de kans die zij mij
heeft geboden om mijn onderzoek voor dit bijzondere museum te mogen doen. Ook
Aniek Rooderkerken, assistent-conservator, ben ik dank verschuldigd voor het overnemen van Elvera's taak om mij van commentaar en ideeën te voorzien. Van de opleiding dank ik Renske de Groot en Loes Janssen voor hun opbouwende kritiek. Tenslotte
mag ik ook mijn familie niet vergeten. Zonder hun bemoedigende woorden had deze
meesterproef nooit gerealiseerd kunnen worden.

Patricia Pisters
Neerbeek, 31 mei 2013
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SAMENVATTING

Om een goed gefundeerd educatief aanbod voor het vernieuwde Museum aan het
Vrijthof te ontwikkelen, is in deze meesterproef onderzoek verricht naar de wensen,
verwachtingen en leerstijl(en) van de huidige grootste bezoekersgroep. De onderzoeksvraag van het museum hield verband met drie onderdelen:
 Het inventariseren van de huidige bezoekersgroep;
 Het uitvoeren van een onderzoek naar de wensen, verwachtingen en leerstijl(en)
van deze bezoekersgroep;
 En het opstellen van een algemeen educatief aanbod, toegespitst op de geïnventariseerde wensen, verwachtingen en leerstijl(en).
Om te achterhalen wat momenteel de grootste bezoekersgroep van Museum aan het
Vrijthof is, werden vanaf de opening vele enquêtes verspreid. Voor dit onderzoek zijn
hiervan maar liefst 1000 stuks ingevoerd en geanalyseerd. Uit de gegevens kwam naar
voren dat het museum vooral wordt bezocht door Nederlandse senioren. Omdat deze
'groep' zeer breed en divers is, zijn hiervan zo'n vijftig representanten geobserveerd.
Aan de hand van de uitkomsten en literatuuronderzoek naar de verschillende 'soorten'
senioren, is de huidige bezoekersgroep nader omschreven als traditioneel geëngageerden.
Om de wensen, verwachtingen en leerstijl(en) van de geïnventariseerde bezoekersgroep te achterhalen, zijn face-to-face interviews gehouden met vijfentwintig representanten. De wensen en verwachtingen werden blootgelegd door dieper in te gaan
op de uitkomsten van de enquêtes en de leerstijl(en) door de Learning Style Inventory
van David Kolb als basis te gebruiken voor de interviews. Uit deze interviews bleek dat
de traditioneel geëngageerden die Museum aan het Vrijthof bezoeken, het midden
houden tussen dromers en denkers. Opvallend is dat hierin een tweedeling kan worden gemaakt tussen mannen en vrouwen.
Tenslotte is er gekeken naar de specifieke wensen en behoeften van dromers en
denkers. Op basis van de vondsten uit de enquêtes, observaties, interviews en literatuur zijn er aan het eind van de meesterproef een drietal aanbevelingen gedaan over
de wijze waarop Museum aan het Vrijthof haar educatieve aanbod kan vormgeven.

4

LEESWIJZER

Hoofdstuk 1 bevat alle inleidende informatie die nodig is voor het lezen van deze
meesterproef. Hiertoe behoren onder meer de aanleiding, probleemstelling, onderzoeksvragen en definities van belangrijke begrippen, zoals die in dit onderzoek worden
gebruikt.

Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de visie, missie, doelstellingen en strategieën van Museum
aan het Vrijthof. Tevens wordt er ingegaan op de collectie en presentatie van tentoonstellingen. Deze worden getoond naar voorbeeld van het belevenismodel van Pine en
Gilmore. Wat houdt dit model in en hoe wordt deze in musea toegepast?

Hoofdstuk 3 gaat in op het huidige bezoekersprofiel van Museum aan het Vrijthof.
Hierin worden de resultaten van de enquêtes en observaties verbonden aan verschillende theorieën over senioren.

Hoofdstuk 4 geeft informatie over het leermodel van David Kolb. Er wordt gekeken
naar de wijze waarop en in hoeverre deze aansluit bij het belevenismodel van Pine en
Gilmore, welke leerstijlen Kolb onderscheidt en hoe deze volgens hem kunnen worden
achterhaald.

Hoofdstuk 5 biedt een verdieping van het geïnventariseerde bezoekersprofiel door in
te gaan op hun leerstijl(en), wensen en verwachtingen. Hiervoor zijn interviews gehouden met vijfentwintig representanten. Vervolgens is er gekeken naar hetgeen er al
bekend is over deze groep met betrekking tot museumeducatie.

Hoofdstuk 6 bevat de conclusie en aanbevelingen over de wijze waarop Museum aan
het Vrijthof haar educatieve aanbod kan vormgeven. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de wensen, verwachtingen en leerstijl(en) van de meest vertegenwoordigde bezoekersgroep als met de visie, missie, doelstellingen en strategieën van het
museum zelf.
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1 INLEIDING

In de kunst- en erfgoedsector is educatie een groot goed. Elk museum, groot of klein,
beschikt over een eigen, uniek aanbod. Van multimediale speurtochten voor kinderen
tot creatieve workshops voor volwassenen; er is voor elk wat wils. Liever een programma op maat? Een beetje museum draait er zijn hand niet voor om. De bezoeker is
koning in het museum anno nu.1 Inderdaad: anno nu. Want dat educatie in de huidige
museumwereld zo'n prominente rol inneemt, is niet altijd zo geweest. Pas in de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw verschoof het accent van de objecten naar het
publiek.2 Tot die tijd hadden musea een belerende, opvoedende functie: een bezoek
aan het museum droeg bij aan de algemene ontwikkeling en kennis.3
In de jaren zeventig kregen musea steeds meer de taak om bezoekers actief bij de
objecten en tentoonstellingen te betrekken. Het accent verschoof van behoud en beheer naar kennisoverdracht en publieksbegeleiding.4 Musea dienden ervoor te zorgen
dat bezoekers de objecten en tentoonstellingen niet alleen bekeken, maar ook begrepen. Een andere ontwikkeling is dat musea in de loop der jaren steeds onafhankelijker
zijn geworden.5 Om het voortbestaan te garanderen, moet een zo groot en gevarieerd
mogelijk bezoekersaantal worden binnengehaald.6 Om dit te bereiken, zijn de afgelopen decennia allerlei strategieën uit de kast gehaald. Het ene museum kiest ervoor om
nieuwe media in te zetten, een ander biedt de bezoekers een complete experience.7
Het vernieuwde Museum aan het Vrijthof biedt een combinatie van beide. In plaats
van het bezoek passief te ondergaan, moet het vooral leuk en ontspannend zijn; een
belevenis om nooit te vergeten. In de tentoonstellingen uit zich dit onder meer in de
vorm van animaties en geluidsfragmenten om de objecten te verlevendigen. Daarnaast
ligt het in de bedoeling om educatieve nevenactiviteiten te realiseren die het mogelijk
maken om één tentoonstelling op verschillende manieren te beleven. Welke manier
het beste is, verschilt doorgaans per museum. Een museum voor hedendaagse kunst
dat vooral door jongeren wordt bezocht, pakt dit bijvoorbeeld heel anders aan dan een
erfgoedmuseum waar veel senioren komen. Feit is dat er zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de doelgroep(en). Want nogmaals: de bezoeker is koning…

9

1.1 Aanleiding
Volgens de medewerkers van Museum aan het Vrijthof vraagt een nieuw museum om
een nieuw educatief aanbod. Mij is gevraagd om hier een opzet voor te maken, waarbij
niet alleen rekening wordt gehouden met de aard en de doelstellingen van het museum zelf, maar ook met de behoeften van de grootste bezoekersgroep van dit moment.
Momenteel heeft het museum op educatief gebied nog niet veel te bieden. De vaste tentoonstelling bestaat uit een multimediale rondgang langs alle objecten en de
huidige educatieve nevenactiviteiten zijn uitsluitend bestemd voor leerlingen van het
basis- en voortgezet onderwijs. Zij vormen echter bij lange na niet de grootste bezoekersgroep van het museum. Wie het pand betreedt, ziet direct dat Museum aan het
Vrijthof door een ouder publiek wordt bezocht.8 Ook voor deze grootste bezoekersgroep wil het museum binnen niet afzienbare tijd een gevarieerd educatief aanbod realiseren. Bedoeling is dat dit aanbod verder gaat dan de gebruikelijke cursus, lezing of
rondleiding met aansluitend koffie of thee. Wat hieronder dan wél moet worden verstaan, zal worden aangegeven door de bezoekers van Museum aan het Vrijthof zelf.
Wat wil het gros van de bezoekers over de stad te weten komen? En ook: hoe leren zij
het liefst? Welke leerstijl(en) hebben zij?

1.2 Probleemstelling
De vraag die mij is gesteld door Elvera Weusten, voormalig medewerkster Marketing &
Communicatie bij Museum aan het Vrijthof, luidt als volgt:

Op welke wijze kan Museum aan het Vrijthof de leerstijl(en) van de grootste bezoekersgroep vertalen naar een educatief aanbod dat past bij de visie, missie,
doelstellingen en strategieën van het museum zelf?

1.3 Onderzoeksvragen
De probleemstelling is opgesplitst in de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat voor museum is Museum aan het Vrijthof? Wat zijn haar visie, missie,
doelstellingen en strategieën?
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2. Wat is op dit moment de meest vertegenwoordigde bezoekersgroep van
Museum aan het Vrijthof? Wat is er al bekend over deze groep met betrekking tot museumeducatie?

3. Welke leerstijlen zijn er volgens David Kolb en hoe kunnen volgens hem de
leerstijlen van een groep mensen worden achterhaald?

4. Welke leerstijl(en) hebben de geïnventariseerde bezoekers van Museum aan
het Vrijthof? Wat is er al bekend over deze leerstijl(en) in musea?

1.4 Afbakening en verantwoording
Alvorens er antwoorden op deze vragen worden geformuleerd, dienen eerst enkele
belangrijke begrippen te worden opgehelderd. Hieronder worden respectievelijk de
termen 'educatie' en 'leerstijlen' gedefinieerd.

1.4.1 Educatie
Het begrip 'educatie' kan op veel verschillende manieren en in veel verschillende contexten worden gebruikt. In deze begrippenlijst worden de definities gegeven, zoals die
in deze meesterproef worden gehanteerd. Alle definities zijn ontleend uit het online
woordenboek van de Van Dale, aangevuld met kennis die tijdens de opleiding is opgedaan.
In een notendop kan educatie worden gedefinieerd als een vorm van onderwijs en
algemene vorming dat formeel, informeel en non-formeel kan plaatsvinden.
 Formele educatie = leren volgens een vaststaande procedure met als doel het
behalen van een diploma.
 Informele educatie = het leren dat zich min of meer spontaan voordoet in situaties die niet op het leren zelf zijn gericht.
 Non-formele educatie = leren zonder het vooruitzicht op een diploma, maar wel
met een bewust doel voor ogen, zoals bijvoorbeeld het opdoen van werkervaring.
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In Museum aan het Vrijthof is sprake van informele educatie. Het spreekt voor zich dat
mensen geen diploma krijgen na hun bezoek aan het museum. Daarbij is Museum aan
het Vrijthof zo ingericht dat bezoekers er op een spontane manier kennis opdoen over
het culturele en ambachtelijke verleden van Maastricht. De wijze waarop dit precies
wordt gedaan, komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 2.
Een ander punt waarmee rekening moet worden gehouden, is dat er meerdere
vormen van educatie zijn. In de museale sector wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen cultuur-, kunst- en erfgoededucatie.
 Cultuureducatie = alle vormen van educatie waarbij cultuur wordt ingezet om
cultureel inzicht te verwerven en artistieke vaardigheden op te doen.
 Kunsteducatie = alle vormen van educatie waarbij kunst en/of kunstzinnige middelen worden ingezet om mensen te leren omgaan met kunst als persoonlijk uitdrukkingsmiddel en/of als cultureel fenomeen.
 Erfgoededucatie = alle vormen van educatie waarbij (im)materieel erfgoed wordt
ingezet om het historisch besef te vergroten.
Museum aan het Vrijthof biedt een combinatie van cultuur, kunst en erfgoed. De culturele historie van Maastricht wordt getoond aan de hand van kunst en erfgoed, van
zowel materiële (kleding, servies, wapens) als immateriële aard (tradities en verhalen).
Om verwarring te voorkomen, heb ik ervoor gekozen om de overkoepelende term
'museumeducatie' te gebruiken. Over het algemeen wordt deze term louter gelijk gesteld aan leerzame nevenactiviteiten, die een verbreding en verdieping van de tentoonstellingen bieden. In dit onderzoek wordt museumeducatie in een bredere context
gebruikt, namelijk als een verzamelnaam voor het gehele educatieve aanbod, bestaande uit tentoonstellingen en nevenactiviteiten.
 Educatieve tentoonstellingen = leerzame tentoonstellingen die bijdragen aan de
algemene kennis en vorming van bezoekers.
 Educatieve (neven)activiteiten = leerzame activiteiten die naast de vaste en wisselende tentoonstellingen worden gegeven, zoals een workshop, cursus, lezing,
rondleiding, enzovoort.
 Educatief aanbod = het geheel aan educatieve tentoonstellingen en nevenactiviteiten, die de bezoeker iets bijbrengen over wat er in het museum te zien is.
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Met haar educatieve aanbod wil Museum aan het Vrijthof een brug slaan tussen het
museum en haar bezoekers door rekening te houden met hun wensen en behoeften.

1.3.2 Leerstijlen
In de Van Dale wordt het begrip 'leerstijl' omschreven als "een manier van leren die
een persoon bij voorkeur of van nature toepast om kennis te verwerven en problemen
op te lossen".9 Zoals het meervoudige gebruik van de term al aangeeft, bestaan er
meerdere leerstijlen. Welke dit zijn, varieert per leermodel en -theorie. In dit onderzoek wordt uitsluitend ingegaan op de modellen die gangbaar zijn in het cognitivisme,
een stroming binnen de leerpsychologie die zich bezighoudt met de manier waarop
mensen kennis verwerven en verwerken.10 Het aantal wordt zo al behoorlijk ingeperkt.
De bekendste leermodellen in de cognitieve leerpsychologie zijn die van Dunn en
Dunn, Honey en Mumford, Howard Gardner, Jan Vermunt en David Kolb.11 In de basis
wordt bij elk leermodel uitgegaan van iemands eigen, unieke leervoorkeur of -aanleg.
Hoe de betreffende personen deze voorkeur of aanleg benaderen, verschilt echter.
 Dunn en Dunn zijn van mening dat elk individu een unieke combinatie van biologische en karakterologische kenmerken bezit, die van invloed zijn op de manier
waarop hij of zij leert.12 Zij maken onderscheid tussen vier leerstijlen: visueel (kijken), auditief (luisteren), tactiel (voelen) en kinesthetisch (bewegen). Behalve op
de manier van leren, leggen zij de nadruk op de leeromgeving. Het model van
Dunn en Dunn wordt vooral toegepast in het basisonderwijs.
 Honey en Mumford leggen het accent op het motief om te leren. Zij stellen dat
iemands leerstijl wordt bepaald door een combinatie van attitudes en gedragingen.13 Honey en Mumford richten zich niet op psychologische motieven die aanzetten tot bepaald gedrag, maar op het gedrag dat kan worden geobserveerd. Op
basis daarvan maken zij onderscheid tussen vier leerstijlen: de activist (doen), de
reflector (overpeinzen), de theoreticus (analyseren) de pragmaticus (testen).
 Howard Gardner gaat uit van iemands specifieke vaardigheden om problemen op
te lossen. In dit verband spreekt hij van meervoudige intelligentie. Volgens Gardner kan intelligentie zich op verschillende manieren manifesteren.14 Hij onderscheidt acht soorten intelligenties: verbaal/linguïstisch; logisch/mathematisch;
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visueel/ruimtelijk; muzikaal/ritmisch; lichamelijk/kinesthetisch; interpersoonlijk
(interactie); intrapersoonlijk (nadenken) en naturlistisch. Ieder individu beschikt
over zijn eigen unieke vaardigheden op elk van deze intelligenties.
 Jan Vermunt deed onderzoek naar de manier waarop een persoon zich de leerstof eigen maakt.15 Daarbij maakt hij onderscheid tussen vier leerstijlen: betekenisgericht (structureren), reproductiegericht (herhalen), toepassingsgericht (in
praktijk brengen), ongericht (zonder houvast). Volgens Vermunt is er samenhang
tussen de opvattingen en gedragingen van een persoon en diens motivatie en
manier van leren.
 Ook David Kolb gaat uit van de manier waarop mensen leren. Hij maakt onderscheid tussen de dromer, denker, beslisser en doener. Wat het model precies inhoudt wordt toegelicht in hoofdstuk 4.
Een verschil met bovengenoemde leermodellen is dat het bij Kolb meer gaat om het
leren an sich. Of beter gezegd: op het verwerven en verwerken van kennis, ongeacht
leeftijd, intelligentieniveau of motivatie.16 Dit is de voornaamste reden waarom er voor
deze meesterproef voor het leermodel van Kolb is gekozen. Intelligentie is in dit onderzoek niet relevant. Iedereen kan Museum aan het Vrijthof bezoeken, of die persoon nu
slim is of niet. Het model van Gardner viel daarom als eerste af.
Het motief om te leren en de manier van leren zijn wel van belang. Komen bezoekers bijvoorbeeld ook speciaal naar Museum aan het Vrijthof om er iets te leren? En
hoe slaan zij de informatie die hier geboden wordt het beste op? De reden waarom er
toch voor Kolb is gekozen, is omdat diens model goed aansluit op de museumpraktijk.17 Dunn en Dunn, Honey en Mumford en Jan Vermunt worden eerder toegepast in
een formele setting, zoals een school, terwijl dit bij Kolb niet het geval is. Zo wordt het
model van Kolb - bestaande uit de dromer, denker, beslisser en doener - vooral toegepast in organisaties en de kunst- en erfgoedsector. In hoeverre dit het geval is, zal
worden toegelicht in het vierde hoofdstuk.

1.5 Doel en belang
Het doel van dit onderzoek is om de meest vertegenwoordigde bezoekersgroep van
Museum aan het Vrijthof een passend, vernieuwend educatief aanbod te presenteren.
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In de eerste plaats moet worden achterhaald welke bezoekers tot deze groep behoren
en welke leerstijl(en) zij hebben. Wat willen mensen uit een bezoek aan Museum aan
het Vrijthof halen? Aan welk soort activiteiten zouden zij zelf graag deelnemen? Het
belang van deze vragen voor Museum aan het Vrijthof is om inzicht te krijgen in de
wensen en verwachtingen van de bezoekers die het museum uit eigen interesse bezoeken. Door in het educatieve aanbod rekening te houden met hun wensen, verwachtingen en manier van leren, tracht het museum ervoor te zorgen dat bezoekers 'een
ervaring rijker' naar huis gaan. Uiteindelijk hoopt het museum via deze weg vervolgbezoek onder de huidige bezoekersgroep te stimuleren en potentiële bezoekers aan te
trekken, die binnen het geïnventariseerde profiel passen.
Uitgaande van de observaties in het museum, kan worden gesteld dat vooral senioren het museum weten te vinden. Een bijkomend doel van dit onderzoek is daarom om
te achterhalen hoe educatie een bijdrage kan leveren aan de ervaring van de oudere
museumbezoeker. Ondanks dat de overheid het 'levenslang leren' al jaren propageert,
lijkt de mate waarin educatie een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van senioren nog een onontgonnen gebied.18 Maar ook de kunst- en erfgoedinstellingen zelf
treft blaam. Programma's voor kinderen zijn er vaak in overvloed, maar voor bezoekers
op leeftijd bieden musea zelden iets extra's. En dat terwijl juist senioren een groeiende
bezoekersgroep voor musea vormen.19

1.6 Bronnen en methoden
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is er een combinatie van kwantitatief, kwalitatief en literatuuronderzoek toegepast.20 Kwantitatief onderzoek is gericht
op het verkrijgen van numerieke gegevens onder het motto 'meten is weten'.21 Ik heb
gebruik gemaakt van enquêtes in de vorm van een schriftelijke vragenlijst. Kwalitatief
onderzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over wat er leeft onder een bepaalde groep en waarom. Hierbij worden geen meetbare gegevens verzameld en onderzocht, maar de beleving en betekenisverlening van de onderzochte groep in een
bepaalde situatie.22 Methodes die hiertoe behoren en die ik heb toegepast, zijn observaties en open interviews met vertegenwoordigers van de betreffende bezoekersgroep.
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Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag is gekeken naar reeds bekende informatie over Museum aan het Vrijthof op de website en in het eenmalige
Museum aan het Vrijthof-magazine. Om erachter te komen welke bezoekers het meest
vertegenwoordigd zijn in het museum, zijn 1000 enquêtes geanalyseerd. Om vervolgens de leerstijl(en) van de bezoekersgroep van Museum aan het Vrijthof te achterhalen, zijn interviews gehouden met personen die tot deze groep behoren. Daarbij wordt
in de basis uitgegaan van de leerstijlentest van David Kolb. Voor informatie over deze
test en over hoe diens leermodel in musea wordt toegepast, is geput uit primaire en
secundaire literatuur.
Op grond van de verkregen antwoorden in de voorgaande hoofdstukken worden in
de conclusie aanbevelingen gedaan over de wijze waarop Museum aan het Vrijthof het
educatieve aanbod voor haar grootste bezoekersgroep kan invullen. Daarbij is tevens
gekeken naar educatieve programma's die vergelijkbare musea in Nederland aanbieden voor een soortgelijke doelgroep.
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2 MUSEUM AAN HET VRIJTHOF

Om aanbevelingen te kunnen doen voor de invulling van het toekomstige educatieve aanbod in Museum aan het Vrijthof, is het van belang om eerst te kijken naar
de wijze waarop het museum zich positioneert en welke doelen zij nastreeft. In dit
hoofdstuk wordt daarom een antwoord gezocht op de volgende vraag: wat voor
museum is Museum aan het Vrijthof?

2.1 Historische schets
Museum aan het Vrijthof is gevestigd in het voormalige Museum Spaans Gouvernement in het historische centrum van Maastricht. Vanwege snel toenemende bezoekersaantallen en een groeiende collectie, was het kleine zestiende-eeuwse kapittelhuis
niet meer voldoende. Toen bleek dat de museale ruimte maar liefst verviervoudigd
kon worden door een achterliggend achttiende-eeuws woonhuis bij het pand te betrekken, werden er meteen plannen gemaakt voor een complete restyle. De weg naar
het eindresultaat bleek echter nog van lange duur.
Aan een Rijksmonument mag niet zomaar worden gesleuteld. Dit gold ook voor het
Spaans Gouvernement. Het zestiende-eeuwse gebouw kent een zeer rijke en daardoor
waardevolle geschiedenis. Door de eeuwen heen deed het onder meer dienst als logeeradres van Karel V, als filiaal van de Nederlandsche Bank en gedurende de Tweede
Wereldoorlog als Limburgse afdeling van de Kultuurkamer. Desondanks zag de gemeente Maastricht de noodzaak van een verbouwing wel degelijk in, zeker omdat het
museum na de uitbreiding "een wezenlijke plek zou vervullen in het huidige museale
aanbod van Maastricht én in het vertellen en duiden (…) van de culturele geschiedenis
van de stad voor bezoekers en inwoners van Maastricht en de (Eu)regio".1
In september 2010 werd het definitieve plan aan de gemeente Maastricht voorgelegd.2 Het definitieve besluit over de verbouwing werd genomen op 30 november 2010
door het College van B en W van de gemeente Maastricht. Even later, op 1 januari
2011, werd het museum gesloten. In de veertien maanden die volgden, werden de
twee historische panden met elkaar verbonden door een transparant dak over de patio
aan te brengen. In deze nieuwe overdekte ruimte was zo plaats ontstaan voor een mu-
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seumwinkel, café, vergaderzaal en klein auditorium.3 Ook de voorgevel werd onder
handen genomen: hierin werd een grote poort aangebracht, zodat bezoekers rechtstreeks naar het overdekte binnenhof zouden worden geleid. Met deze nieuwe inrichting ambieert het museum de rol van 'culturele huiskamer' van Maastricht en de
(Eu)regio: een informele leeromgeving waar verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten en waar voor jong en oud, toerist en inwoner altijd iets te beleven valt.4

2.2 Interne analyse
Naast de uitbreiding en verbouwing van de museale ruimte, heeft ook de organisatie
van Museum aan het Vrijthof een transformatie ondergaan. Er is meer ruimte gekomen voor de ideeën van jonge professionals en ambitieuze doelstellingen voor de toekomst. Om de visie, missie, doelstellingen en strategieën van het museum te achterhalen, is vooral het strategisch plan voor het jaar 2013 geraadpleegd. Daarnaast is er
gekeken op de website van het museum en het eenmalige Museum aan het Vrijthofmagazine. De belangrijkste punten uit deze drie bronnen zullen hieronder worden toegelicht.
2.2.1 Visie
De visie geeft aan waar de medewerkers van een instelling voor gaan, wat hun toekomstdroom is.5 De visie van Museum aan het Vrijthof kan als volgt worden geformuleerd: als culturele huiskamer van Maastricht en de (Eu)regio biedt Museum aan het
Vrijthof een informele leeromgeving, waar voor jong en oud, toerist en inwoner altijd
iets te beleven valt.

2.2.2 Missie
Een missie geeft aan waar de medewerkers van een instelling voor staan, wat hun
identiteit is en wat hun normen en waarden zijn.6 Volgens directrice Monique Dickhaut
heeft Museum aan het Vrijthof bestaansrecht als "bezoekers er niet alleen aangenaam
worden beziggehouden en wat leren, maar ook betrokken worden bij de dialoog tussen het verleden en heden om antwoorden te vinden voor de toekomst".7 Wat hierbij
niet uit het oog mag worden verloren, is dat het Maastrichtse vakmanschap ook in het
heden en in de toekomst nog een belangrijke rol spelen. Op de Kunstacademie, het
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Conservatorium en de Toneelschool, op kunstencentra als Kumulus en Kaleidoscoop
én op artistieke broedplaatsen als ENCI en het Landbouwbelang gaat het made in
Maastricht immers nog steeds door.8 Op basis van deze gegevens kan de missie als
volgt worden geformuleerd: Museum aan het Vrijthof maakt zoveel mogelijk bezoekers bekend met vijf eeuwen lokale creativiteit en ondernemerschap door hen te inspireren, verrijken en actief bij de tentoonstellingen te betrekken.

2.2.3 Doelstellingen
De doelstellingen dragen bij aan de realisatie van de visie en missie op de lange termijn
en vormen de basis voor te ondernemen acties en beslissingen op de korte termijn.9
De doelstellingen van Museum aan het Vrijthof richten zich op zes o's:
 Onderzoek. Het museum streeft ernaar om de geschiedenis van Maastricht te
achterhalen en behouden door objecten te verzamelen, documenteren, presenteren en communiceren.
 Openstelling. Museum aan het Vrijthof bereikt in de (Eu)regio een zo groot mogelijk publiek en stimuleert vervolgbezoek door een inspirerende, verrijkende ervaring te bieden in de vorm van tentoonstellingen en nevenactiviteiten.
 Onderwijs. Museum aan het Vrijthof tracht jong en oud, inwoner en toerist aan
het museum te binden door middel van een uniek educatief aanbod.
 Onderhoud. Museum aan het Vrijthof stelt zich ten doel om zowel de collectie als
de monumentale panden waarin zij is gehuisvest, te behouden.
 Omgeving. Het museum ziet zichzelf als 'culturele huiskamer' van Maastricht en
de (Eu)regio als dé ontmoetingsplek voor jong en oud, inwoner en toerist.
 Ondernemerschap. Museum aan het Vrijthof heeft niet alleen de creativiteit en
het cultureel ondernemerschap van de Maastrichtse artisans als kernthema,
maar is zelf ook een culturele ondernemer avant la lettre, waar ideeën ontstaan en talent zich kan ontplooien.

2.2.4 Strategieën
Om deze doelstellingen te realiseren, heeft Museum aan het Vrijthof de volgende strategieën ontwikkeld:

20

 Onderzoek. De presentatie van de vaste collectie wordt jaarlijks aangevuld met
twee tijdelijke exposities rond thema's die verband houden met het thema '500
jaar made in Maastricht'.
 Openstelling. Het museum zet in op 23.000 betalende bezoekers per jaar en
2.500 betalende deelnemers voor een educatieve nevenactiviteit.
 Onderwijs. Het museum wil jaarlijks 2.500 scholieren en studenten bereiken met
een apart educatief aanbod. Daarnaast organiseert het museum educatieve nevenactiviteiten voor een volwassen publiek.
 Onderhoud. In een tijdsbestek van drie jaar zal (een deel) van de collectie via internet toegankelijk zijn voor publiek en collega-musea.
 Omgeving. Museum aan het Vrijthof wil dé plek in de wijde omgeving zijn, waar
mensen niet alleen naartoe komen voor een bezoek aan het museum, maar ook
voor een ontmoeting met (on)bekenden of ontspanning in het café.
 Ondernemerschap. Zonder structurele overheidssubsidie kan Museum aan het
Vrijthof onderzoek doen ten behoeve van (wissel)tentoonstellingen, het museum open stellen, de collectie onderhouden en de rol van culturele huiskamer
vervullen.
2.3 Collectie en presentatie
Het centrale thema van het vernieuwde Museum aan het Vrijthof luidt 500 jaar made
in Maastricht, oftewel vijf eeuwen lokale creativiteit, kunstnijverheid en ondernemerschap.10 Het verhaal van deze geschiedenis wordt verteld aan de hand van tastbare
en gesproken herinneringen. De tastbare herinneringen bestaan uit twee stijlkamers
en kunstobjecten die in Maastricht zijn vervaardigd, waaronder meubels, schilderijen,
glas- en aardewerk, zilver, wapens, enzovoort. De gesproken herinneringen zijn afkomstig van levensgrote beelden in wit kunststof, die belangrijke bezoekers of inwoners
van Maastricht representeren. Onder meer keizer Karel V, drukker Jean-Edmé Dufour
en de welgestelde familie Bonhomme vertellen over hun tijd. De reflecties van deze
getuigen op de gebeurtenissen en omstandigheden van hun tijd, brengen de tijdsgeest
tot uitdrukking en laten de bezoeker zowel vanuit historisch als hedendaags perspectief reflecteren op het verleden. Naast de vaste collectie is er door de verbinding met
het achttiende-eeuwse pand ruimte ontstaan voor wisseltentoonstellingen.
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2.3.1 Ervaringsmodel van Pine en Gilmore
De manier waarop Museum aan het Vrijthof haar bezoekers deelgenoot wil maken van
haar vaste collectie en wisseltentoonstellingen, is door hen een ervaring te bieden. Dit
wordt gedaan naar voorbeeld van het ervaringsmodel van Pine en Gilmore (afb. 1).

Afb. 1. Ervaringsmodel van Pine en Gilmore

Zoals de afbeelding laat zien, bestaat het ervaringsmodel van Pine en Gilmore uit een
cyclus met twee assen. Deze assen hebben betrekking op:
1. De wijze waarop een persoon een ervaring ondergaat. Dit kan door zich in de situatie onder te dompelen (immersie, bijvoorbeeld wanneer iemand zich gevoelsmatig bij een tentoonstelling betrokken voelt) of door de situatie in zich op
te nemen (absorptie, door de tentoonstelling met de zintuigen waar te nemen).
2. De wijze waarop een persoon aan een ervaring deelneemt. Dit kan door zelf mee
te doen (actief, bijvoorbeeld door mee te doen met activiteiten die tijdens een
tentoonstelling worden geboden) of door de situatie te bekijken (passief, de objecten bewonderen).
Aan de hand van deze twee assen kunnen vervolgens vier dimensies worden onderscheiden, die samen een 'totaalervaring' vormen.11 Dit zijn:
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 Escapisme = ontsnapping;
 Esthetiek = schoonheid;
 Entertainment = amusement;
 Educatie = leren.
Volgens Pine en Gilmore wordt een ervaring vooral geconstrueerd door de bezoeker
zelf. Het is dus niet de bedoeling dat een museum op een pretpark gaat lijken.12 Toch
zijn diverse critici het erover eens dat het bewust creëren van ervaringen 'nep' en 'gekunsteld' zou zijn. In antwoord op deze kritiek, hebben Pine en Gilmore een tweede
boek geschreven waarin zij pleiten voor authenticiteit.13 Hierin stellen de auteurs dat
de experience-hype op zijn retour is en dat mensen weer op zoek zijn naar echtheid,
naar iets origineels en unieks.

2.3.2 Pine en Gilmore in de museumpraktijk
Hoewel het ervaringsmodel van Pine en Gilmore oorspronkelijk voor het bedrijfsleven
is ontwikkeld, wordt het ook veelvuldig in musea toegepast. Volgens de Stichting landelijke Museumconsulenten leggen musea zich, ondanks de kritiek dat het 'nep' zou
zijn, in toenemende mate toe op het creëren van een totaalervaring.14 Museum aan
het Vrijthof vormt hierop geen uitzondering, maar probeert daarin wel authentiek te
blijven door recht te doen aan de Maastrichtse identiteit.
In drie punten van het ervaringsmodel is het museum al redelijk op weg. Escapisme
wordt geboden in de vorm van een omgekeerde tijdreis. De bezoeker wordt ondergedompeld in vijf eeuwen Maastrichtse historie, die start in het recente verleden en per
kamer verder terugvoert in de tijd. Tijdens deze reis wordt de bezoeker de nodige entertainment geboden in de vorm van audiodouches en video's. Elke bezoeker krijgt aan
het begin van zijn bezoek een RFID-tag mee. Deze zorgt ervoor dat het gebouw op de
aanwezigheid van de bezoekers reageert. Wanneer de bezoeker een ruimte betreedt,
gaan bijvoorbeeld de lampen aan en uit, stemmen spreken en zwijgen, projecties verschijnen en verdwijnen, enzovoort, zonder dat de bezoeker zelf iets hoeft te doen. Het
idee van deze techniek is dat de bezoeker bijna letterlijk in de historie wordt ondergedompeld en al luisterend kan rondkijken en genieten van de objecten en architectuur.
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Wat het educatieve aspect betreft, heeft het museum nog niet veel te bieden. Het is
de bedoeling dat de afwisseling tussen de vaste en tijdelijke tentoonstellingen een
verbreding van de informatie gaan bieden over het culturele verleden van de stad.
Daarnaast poogt het museum met de organisatie van nieuw te ontwikkelen educatieve
nevenactiviteiten het publiek in de diepte te informeren. Ook hierin wil het museum
authentiek zijn, in die zin dat zij bezoekers geen educatief aanbod wil opleggen maar
deze wil toespitsen op hun eigen wensen en verwachtingen.

2.4 Samenvatting
Nu de belangrijkste zaken rond het vernieuwde Museum aan het Vrijthof zijn opgehelderd, kan er een antwoord worden geformuleerd op de eerste onderzoeksvraag. Deze
luidde als volgt: wat voor museum is Museum aan het Vrijthof? Uit de interne analyse
is gebleken dat Museum aan het Vrijthof het midden houdt tussen een kunst- en erfgoedmuseum. Zowel in haar visie als missie draagt zij educatie hoog in het vaandel. In
de toekomst wil Museum aan het Vrijthof dé informele leeromgeving van Maastricht
en de (Eu)regio bieden, waar voor jong en oud, toerist en inwoner altijd iets te beleven
valt. De manier waarop zij dit tracht te bereiken is door het Maastrichtse verleden op
een laagdrempelige manier te presenteren in de vorm van een experience. Zij richt zich
daarbij op het belevingsmodel van Pine en Gilmore in combinatie met hun pleidooi
voor authenticiteit. Wat het amusement, de ontsnapping uit de dagelijkse beslommeringen en schoonheid betreft, is het museum al goed op weg. Het educatieve aspect
dient nog uitgediept te worden.
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3 BEZOEKERSPROFIEL

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op de vraag wat momenteel de meest
vertegenwoordigde bezoekersgroep van Museum aan het Vrijthof is. Dit wordt achterhaald aan de hand van enquêtes en observaties. Bedoeling van de onderzoeksvraag is
om de huidige bezoekersgroep zoveel mogelijk te specificeren, zodat Museum aan het
Vrijthof weet op wie zij zich moet richten in haar educatieve aanbod. Wanneer de
voornaamste gegevens van de grootste bezoekersgroep in kaart zijn gebracht, wordt
gekeken naar hoe deze groep kan worden gedefinieerd. Om hierachter te komen, is literatuuronderzoek verricht.

3.1 Enquêtes
Sinds de officiële opening op 6 juni 2012 heeft Museum aan het Vrijthof doorlopend,
zowel doordeweeks als in het weekend, enquêtes uitgedeeld onder haar bezoekers
(bijlage 1). Hierin werd gevraagd naar zaken als leeftijd, woonplaats, aanleiding om het
museum te bezoeken en de beoordeling van het museum. Voor een representatief
beeld van de huidige bezoekersgroep zijn maar liefst 1000 enquêtes ingevoerd en geanalyseerd (bijlage 2).

3.1.1 Leeftijd
Om te beginnen, is er gekeken naar leeftijd. Op basis van de resultaten kan over de
huidige bezoekers worden gezegd dat een overgrote meerderheid (70,2%) in de leeftijd van 50 tot 75 jaar is. Opvallend is dat kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot
25 jaar het minst vertegenwoordigd zijn (6,8%). Onder de 1000 bezoekers bevinden
zich slechts dertig personen onder de 18 jaar. Toch ligt het accent voor publieksbereik
in Museum aan het Vrijthof, evenals in zoveel musea in Nederland, op leerlingen van
het basis- en voortgezet onderwijs.1 Hoe leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs tot een bezoek aan Museum aan het Vrijthof kunnen worden aangezet, biedt
een interessant uitgangspunt voor een volgend onderzoek. Voor nu is het echter van
belang dat het museum voor de bezoekers die wél uit eigen interesse komen, alvast de
informele leeromgeving kan bieden waar altijd iets te beleven valt.
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3.1.2 Geografische spreiding
Vanwege de enorme meerderheid zijn de bezoekers in de leeftijd van 50 tot 75 jaar uit
de onderzoeksresultaten gefilterd. Het moge duidelijk zijn dat vooral senioren het
museum bezoeken. De volgende vraag is waar zij vandaan komen. Uit de enquêtes is
gebleken dat bijna iedereen (93,3%) afkomstig is uit Nederland. Het aantal buitenlandse bezoekers is daarmee te verwaarlozen, ook wat de Euregio betreft. Van het aantal
Nederlandse bezoekers woont bovendien maar liefst 38,8% in Limburg, waarvan 81,5%
in het zuiden van de provincie. Opvallend is dat de provincies Noord- en Zuid-Holland
samen goed zijn voor een kwart van de Nederlandse bezoekers (25,4%). De aangrenzende provincies Noord-Brabant en Gelderland staan op de vierde en vijfde plaats
(respectievelijk 11,3% en 9,0%).

3.1.3 Aanleiding
Wat betreft de aanleiding om het museum te bezoeken, is nu enkel gekeken naar de
senioren uit Nederland. Hierin is onderscheid gemaakt tussen bezoekers uit de provincie Limburg en bezoekers uit de rest van Nederland. Van de Limburgse bezoekers kennen de meesten het museum van de lokale dag- en weekbladen (27,6%), van familie,
vrienden en kennissen (19,5%) en van een eerder bezoek aan het voormalige Museum
Spaans Gouvernement (16,4%). Voor bezoekers buiten Limburg spelen vooral internet
(18,7%) en de VVV (17,6%) een belangrijke rol. Het vaakst wordt echter de optie 'anders' aangekruist, gevolgd door passant (49x) en Museumjaarkaart (37x).

3.1.4 Mening
Het gros van de Nederlandse senioren vindt het vernieuwde museum interessant
(24,9%), mooi (19,1%) en leerzaam (17,5%). Slechts een enkeling kruist één van de negatieve opties - elitair, saai of ouderwets - aan. Opvallend genoeg stemt dit niet overeen met de opmerkingen in de vrije ruimte. Wanneer deze worden verdeeld in de categorieën positief, negatief en twijfelachtig (zowel positief als negatief), blijken de opinies een stuk minder rooskleurig. Ruim een kwart van de bezoekers heeft niets ingevuld. Van degenen die dat wel hebben gedaan, valt op dat de meeste mensen welis-
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waar positief zijn (40,8%) maar dat dit geen enorm voorschot is op het aantal negatieve en twijfelachtige reacties (samen 37,1%).
Waar bezoekers vooral positief over zijn, is de combinatie van oud en nieuw. Dit
geldt zowel voor de architectuur als in de herbeleving van historisch Maastricht door
de presentatie en video's. Ook de collectie en het Grand Café worden gewaardeerd,
evenals de gastvrijheid en behulpzaamheid van het personeel. Wat als negatief wordt
ervaren, is de moderne techniek. Met name de oudere bezoeker blijkt moeite te hebben met de zogeheten RFID-tag, zeker wanneer er meerdere mensen in één ruimte
zijn. Bovendien vinden velen het geluid te zacht en de filmpjes te lang. Als alternatief
noemen zij de gebruikelijke audioguide met koptelefoon of een zaalboekje dat zij thuis
op hun gemak kunnen nalezen. Een tweede minpunt is dat de bezoekers meer achtergrondinformatie over de objecten willen, zoals de herkomst of functie.

3.2 Observaties
Op basis van de enquêteresultaten kan worden vastgesteld dat Museum aan het
Vrijthof vooral door senioren uit Nederland wordt bezocht. Deze afbakening is echter nog lang niet voldoende om de grootste bezoekersgroep te definiëren. Bevinden
zich onder de genoemde leeftijdscategorie bijvoorbeeld meer mannen, vrouwen of
van beide evenveel? Komen zij alleen of met anderen, bijvoorbeeld met vriendinnen of (klein)kinderen? Hoe lang doen zij gemiddeld over een bezoek? En hoe gedragen zij zich daarbij?
Om dit alles te achterhalen, zijn er verspreid over drie dagen zo'n vijftig bezoekers in de leeftijd van 50 tot 75 jaar geobserveerd. Daarbij is gelet op de aspecten
geslacht, gezelschap, tijdsduur en gedrag. Het moet gezegd worden dat observeren
niet de meest betrouwbare onderzoeksmethode is. Zo kunnen externe factoren als
het weer, vrije dagen en tijd een beslissende rol spelen bij het al dan niet bezoeken
van het museum. Toch is er voor observaties gekozen, omdat deze een uitgangspunt vormen voor het formuleren van een meer concreet bezoekersprofiel. De omstandigheden waaronder de bezoekers zijn geobserveerd, zijn als volgt:
 Drie verschillende dagen in oktober, waarvan twee werkdagen - een dinsdag
en donderdag - en één zaterdag;
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 Drie verschillende weersomstandigheden: zonnig, bewolkt en regenachtig;
 Onder gelijke tijden, namelijk van 11.00 tot 17.00 uur.
Om te controleren of en in hoeverre deze factoren het museumbezoek hebben beinvloed, zijn er na de observaties nog drie controledagen ingelast. Het zal niemand
verbazen dat het op de zaterdag aanzienlijk drukker was dan op de andere dagen.
Dit bleek zowel uit de eerste ronde als uit de tweede ronde observaties. Hetzelfde
geldt voor de bewolkte en regenachtige dag. Hierop was het aantal bezoekers ongeveer twee keer zo groot als op de zonnige dag. Een nadeel op de regenachtige
dag was het luidruchtige geklater op het transparante dak. Hierdoor zijn de audiofragmenten in de naastgelegen ruimtes minder goed te verstaan dan anders. Qua
tijd was het tussen 11.00 en 12.30 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur het drukste.

3.2.1 Geslacht en gezelschap
Wat het geslacht betreft, lijken meer vrouwen dan mannen Museum aan het Vrijthof te bezoeken. Het percentage is ongeveer 65% vrouw tegenover 35% man. Opvallend is bovendien dat deze mannen steeds in gezelschap van een vrouw verkeren, terwijl vrouwen ook met vriendinnen, hun moeder of (schoon)dochter komen.
Sowieso blijken vooral tweetallen ruim vertegenwoordigd. Dit zijn ofwel echtparen
of twee vrouwen. In de drie dagen die er zijn geobserveerd, is slechts acht keer een
groter gezelschap gepasseerd. Dit zijn op eigen gelegenheid uitsluitend vrouwen en
bij een (VVV-)rondleiding een gemengd gezelschap. In ieder geval zijn er geen mannen onderling gezien. Opmerkelijk is ook de volstrekte afwezigheid van (klein)kinderen onder de geobserveerde bezoekersgroep.

3.2.2 Tijdsduur en gedrag
De gemiddelde duur van een bezoek aan Museum aan het Vrijthof door de betreffende bezoekersgroep is iets meer dan een uur, zo'n 70 minuten. Daarvan spenderen zij bovendien 20 minuten in het Grand Café. Het daadwerkelijke bezoek is dus
kort. In de zalen blijkt dat mensen zich nauwelijks of zelfs helemaal niet de moeite
nemen om alle video's te bekijken en audio te beluisteren, terwijl deze multimediale fragmenten in grote mate de beleving van het bezoek bepalen. Dit kan enerzijds
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worden verklaard door de aflatende werking van de techniek, anderzijds vergt het
veel concentratie om alles goed te kunnen verstaan, zeker als het regent. Liever
bewonderen de bezoekers de objecten, zonder al te veel gepraat. Wel stellen zij
vragen aan elkaar, zoals over de herkomst en tijd waarin een object is vervaardigd.
Vaak willen zij meer weten dan er op de informatiebordjes wordt geboden.

3.3 Profielschets
Op basis van de enquêteresultaten kan worden vastgesteld dat vooral Nederlandse senioren hun weg naar Museum aan het Vrijthof weten te vinden. Maar wie zijn die senioren nu precies? Een definitie is moeilijk te geven. In de Van Dale worden 'senioren'
onder meer gelijk gesteld aan 'ouderen', '50-plussers' en 'bejaarden'.2 Maar om iemand van 52 nou bejaard te noemen…? Feit is dat mensen steeds ouder worden, langer deelnemen aan het arbeidsproces en zich alles behalve oud, moe en afgeschreven
voelen. Sterker nog: de senior van nu voelt zich "vitaal, vol plannen en een volwaardig
lid van de samenleving".3 Dit maakt het afbakenen van de groep niet eenvoudiger.

3.3.1 Soorten senioren
Ook Karin Laarakker en Josefiene Pol buigen zich over deze kwestie in het artikel Senioren en cultuurdeelname (2009).4 Naast leeftijd kan iemand als 'senior' worden bestempeld op basis van levensfase, levensstijl of levenshouding. Laarakker en Pol geven het
voorbeeld dat iemand die met pensioen is eerder als senior zal worden aangeduid dan
iemand die nog werkt. Hetzelfde kan worden gezegd over levensgenieters: een persoon met een positieve instelling zal jonger worden geschat dan iemand die zich met
zijn naderende einde heeft verzoend. In de bronnen die Laarakker en Pol aanhalen,
worden senioren steeds onderverdeeld in verschillende subgroepen. Onder meer de
termen Yeepies (Young elderly engergetic people into everything), Mokka (Mondige
ouderen, kapitaalkrachtig en actief) en Woofs (Well off older folk) passeren de revue.5
Eén ding hebben al deze verdelingen met elkaar gemeen: in elk artikel worden senioren benaderd als ondernemende, kapitaalkrachtige, mobiele en kritische burgers. Deze omschrijving lijkt ook op te gaan voor bezoekers van Museum aan het Vrijthof. Ondernemend in die zin dat zij het museum bezoeken in combinatie met het café of het
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centrum van Maastricht. Kapitaalkrachtig om dezelfde redenen: een ticket voor het
museum (acht euro) en de plaatselijke horeca zijn niet goedkoop, parkeren en het
openbaar vervoer evenmin. Mobiel omdat het museum midden in het centrum is gelegen, ver van het station en de goedkopere parkeergelegenheden (in een gemiddeld
tempo zo'n 30 minuten lopen). En mondig, omdat zij in de enquêtes feilloos benoemen
wat er volgens hen wel en niet deugt in het museum.

3.3.2 Vijf typologieën
Een andere, meer specifieke verdeling van senioren zijn de vijf typologieën van onderzoeksbureau Veldkamp en Carl Rhode (2005), die in opdracht van het 50+ Expertisecentrum onderzoek deden naar de belevingswereld van senioren.6 Op basis van dit
onderzoek maken zij onderscheid tussen:
 Behoudende zorgzamen: sociaal, conservatief, zorgzaam, traditioneel;
 Oudere afwachtenden: conservatief, individueel, angstig, onzeker, eenzaam;
 Stoere prijsbewusten: opgewekt, hedonistisch, prijsbewust, onafhankelijk, geïnteresseerd in technologie;
 Jongere ruimdenkers: leeftijdloos, innovatief, progressief, stijlvol, sociaal;
 Vrijgevochten vooroplopers: individueel, extravert, innovatief, vrij.
Uitgaande van de enquêteresultaten en observaties kan worden gesteld dat bezoekers
van Museum aan het Vrijthof het meest in de buurt komen van de behoudende zorgzamen. De representanten bevestigen dat de senioren die Museum aan het Vrijthof
bezoeken inderdaad sociaal, conservatief en traditioneel zijn. Sociaal omdat zij altijd in
gezelschap van iemand anders verkeren (er zijn geen Einzelgängers gespot), conservatief en traditioneel omdat ze geïnteresseerd zijn in 'vroegere tijden' en ontevreden zijn
over de RFID-techniek. Het behoudende aspect klopt echter niet helemaal: de bezoekers geven aan wel positief te staan tegenover technologische middelen in een museum, zoals blijkt uit het noemen van de audiotour in plaats van de audiodouches.

3.3.3 Traditioneel geëngageerden
Om tot een meer geschikte profielschets te komen, is de theorie van Veldkamp en
Rhode tot de basis teruggebracht. De vijf typologieën blijken afgeleid van het zogehe-

31

ten WIN-model van TNS-NIPO (bijlage 3). Wanneer dit model als uitgangspunt wordt
genomen, blijkt dat er naast de zorgzamen nog een andere groep is die van toepassing
is op bezoekers van Museum aan het Vrijthof. Zij zijn namelijk niet alleen sociaal en
traditioneel ingesteld, maar ook kritisch, wijs en geïnteresseerd in schoonheid en
kunst. In die zin lijken bezoekers van Museum aan het Vrijthof het midden te houden
tussen zorgzamen en geëngageerden.
Volgens het WIN-model zijn zorgzamen bescheiden gezelschapsmensen, die waarde
hechten aan tradities en veranderingen liever vermijden. Moderne artikelen hebben
voor hen geen prioriteit: zij houden het liever bij producten waarvan zij weten dat ze
goed functioneren.7 Dit klopt met het gegeven dat bezoekers van Museum aan het
Vrijthof de gebruikelijke audiotour verkiezen boven de moderne RFID-techniek. Geëngageerden zijn eveneens sociaal ingesteld. De mensen die hiertoe behoren, zijn vaak al
wat ouder en hebben een hoog opleidingsniveau. Zij interesseren zich onder meer
voor literatuur, kunst, cultuur en politiek.8 Dit geldt ook voor bezoekers van Museum
aan het Vrijthof. Deze combinatie van eigenschappen, die samengevoegd kunnen worden tot een nieuwe groep onder de naam 'traditioneel geëngageerden', lijkt meer van
toepassing op de senioren die Museum aan het Vrijthof bezoeken. Onder deze term
wordt verstaan: hoog opgeleide Nederlandse levensgenieters in de leeftijd van 50 tot
75 jaar, die waarde hechten aan tradities en sociaal contact en van nature geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur.

3.4 Samenvatting
Op basis van bovenstaande resultaten kan een antwoord worden geformuleerd op de
vraag wat momenteel de meest vertegenwoordigde bezoekersgroep van Museum aan
het Vrijthof is. Uit de enquêtes is gebleken dat Museum aan het Vrijthof vooral wordt
bezocht door Nederlanders in de leeftijd van 50 tot 75 jaar. De meningen over het vernieuwde museum lopen uiteen. Bezoekers zijn positief over het gebouw, het café en
de gastvrijheid. Negatief zijn zij over de haperende techniek, het lawaai en het gebrek
aan achtergrondinformatie over de objecten. Onder de Nederlandse senioren blijken
vooral tweetallen het museum te bezoeken. Hieronder bevinden zich iets meer vrouwen dan mannen. De gemiddelde duur die zij aan de tentoonstelling spenderen, is 50
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minuten. Zij spenderen weinig tijd aan het beluisteren en bekijken van de audio- en videofragmenten. Liever bewonderen zij de objecten en stellen daarbij vragen aan elkaar. Om de bezoekersgroep een naam toe te dichten, zijn de typologieën van Veldkamp en Rhode en het WIN-model van TNS NIPO geraadpleegd. Uitgaande van de enquêtes en observaties kunnen de senioren die Museum aan het Vrijthof bezoeken, gedefinieerd worden als traditioneel geëngageerden: hoog opgeleide, Nederlandse levensgenieters in de leeftijd van 50 tot 75 jaar, die waarde hechten aan tradities en sociaal contact en van nature geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur.

3.5 Noten
1

Cultuurnetwerk (2008), Zicht op… ontwikkelingen in cultuureducatie, p. 7. Sinds de politieke beleidsnota Cultuur en school (OCW, 1996) richten cultuurinstellingen zich in de eerste plaats op de schoolgaande
jeugd. Doel van deze nota was om kinderen zo vroeg mogelijk vertrouwd te maken met kunst en cultuur
om museumbezoek in de toekomst te stimuleren.
2
Van Dale online woordenboek (2013), 'senioren'. Geraadpleegd op 15 februari 2013 via http://www.
vandale.nl/opzoeken?pattern=senioren&lang=nn.
3
L. van Laarakker en J. Pol (2009), Zicht op… senioren en cultuureducatie, p. 7; S. van Leeuwen (2008),
Seniorenmarketing: de 50-plusser in beeld, p. 20.
4
L. van Laarakker en J. Pol (2009), Zicht op… senioren en cultuureducatie.
5
Ibidem, p. 6; S. van Leeuwen (2008), Seniorenmarketing: de 50-plusser in beeld, p. 20.
6
50+ Expertisecentrum (2005), 50+: hoezo homogeen, 5 typologieën, p. 18-23.
7
TNS-NIPO (2012), WIN-model. Geraadpleegd op 3 april 2013 via http://www.tns-nipo.com/expertise/
business-solutions/win2/
8
Ibidem.
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4 LEERMODEL VAN KOLB

Zoals in de inleiding al werd vermeld, bestaan er diverse leermodellen met elk hun eigen verdelingen in leerstijlen. Een veel gebruikt model dat in musea wordt toegepast,
is die van de Amerikaanse leerpsycholoog David Kolb. Ook voor het te ontwikkelen
educatieve aanbod in Museum aan het Vrijthof is uitgegaan van diens theorie. Maar
wat houdt het leermodel van Kolb eigenlijk in? Welke leerstijlen onderscheidt hij en op
welke wijze kunnen volgens hem de leerstijlen van een groep mensen worden achterhaald? Deze vragen komen aan bod in het eerste deel van dit hoofdstuk en worden
beantwoord aan de hand van zowel primaire als secundaire literatuur. In het tweede
deel wordt ingegaan op de wijze waarop het leermodel in musea wordt ingezet en wat
het belang van museumeducatie is voor de geïnventariseerde doelgroep.

4.1 Leermodel
In het tweede hoofdstuk werd vermeld dat Museum aan het Vrijthof in haar presentatie gebruik maakt van het ervaringsmodel van Pine en Gilmore. Een terechte vraag zou
daarom zijn waarom er in dit onderzoek ook nog eens wordt ingegaan op het leermodel van Kolb. Het antwoord is dat beide modellen op belangrijke punten met elkaar
overeenstemmen. In de eerste plaats leggen zowel Pine en Gilmore als Kolb de nadruk
op ervaring. Volgens Pine en Gilmore doen bezoekers een blijvende indruk op van het
museum wanneer hen een ervaring wordt geboden. Bij Kolb is het zo dat ervaring de
basis vormt van ieder leerproces.1

4.1.1 Ervaringsleren
In zijn boek Experiential learning definieert Kolb 'leren' als een proces waarin ervaringen worden omgezet in kennis.2 De wijze waarop mensen nieuwe ervaringen het beste
onthouden, verschilt per persoon. De één leert het beste door de leerstof direct in
praktijk te brengen, de ander door deze voortdurend te herhalen. Evenals het ervaringsmodel van Pine en Gilmore bestaat het leermodel van Kolb uit een cyclus met
twee assen (afb. 2). Bij Kolb hebben deze assen betrekking op:

34

1. De wijze waarop een persoon informatie verwerft. Dit kan vanuit de praktijk
(concreet) of aan de hand van theorie (abstract).
2. De wijze waarop een persoon informatie verwerkt. Dit kan door zelf iets uit te
proberen (actief) of door het in gedachten te analyseren (reflectief).

Afb. 2: Leermodel van Kolb

De manier waarop een persoon bij voorkeur het leerproces begint, bestaat uit een bepaalde combinatie van deze twee assen. Uit deze combinatie kunnen vier leerdimensies worden afgeleid: reflectief observeren, abstract conceptualiseren, actief experimenteren en concreet ervaren.3 Wanneer de modellen van Pine en Gilmore en Kolb
naast elkaar worden gelegd, kan hieruit worden afgeleid dat de immersie of onderdompeling van Pine en Gilmore raakvlakken heeft met Kolbs 'concreet ervaren', absorptie met 'abstract conceptualiseren', actieve deelname met 'actief experimenteren'
en passieve deelname met 'reflectief observeren'.

4.1.2 Leerstijlen
Een verschil tussen de twee modellen is dat het bij Pine en Gilmore om beleving gaat
en bij Kolb om de leerstijl, de manier van leren. De leerstijlen die Kolb onderscheidt,
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zijn de dromer, denker, beslisser en doener. Wanneer de modellen van Pine en Gilmore en Kolb nu nogmaals naast elkaar worden gelegd, lijkt het alsof een dromer de
voorkeur geeft aan het leren door een esthetische ervaring, een denker door een vermakelijke ervaring, een beslisser door een educatieve ervaring en een doener door een
ervaring die ontsnapping biedt. Dit is echter niet het geval:
 Een dromer leert door problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken
en deze te overdenken (reflectief observeren).
 Een denker leert door diverse theorieën met elkaar te verbinden tot een logisch
geheel (abstract conceptualiseren).
 Een beslisser leert door theorieën direct in praktijk te brengen (actief experimenteren).
 Een doener leert door zich 'onbezonnen' in nieuwe situaties te storten (concreet
ervaren).
Elke leerstijl beschikt over specifieke kwaliteiten.4 Feit is dat de ene leerstijl niet beter
is dan de andere. Sterker nog: het beste resultaat wordt pas bereikt wanneer alle vier
de leerstijlen zijn toegepast. In dit geval spreekt Kolb van een cyclisch leerproces.5
Het leerproces kan vanuit elke leerstijl worden gestart, maar wordt altijd met de
klok mee doorlopen. Dit komt weer wél overeen met het model van Pine en Gilmore.
Beiden zijn van mening dat het beste resultaat pas wordt bereikt wanneer alle vier de
dimensies zijn toegepast. Een verschil is echter dat leren, educatie, onderdeel uitmaakt
van het ervaringsmodel. In die zin is het model van Kolb dus ondergeschikt aan die van
Pine en Gilmore. Want voor elke leerstijl, of het nu een dromer, denker, beslisser of
doener betreft, zou de ervaring volgens Pine en Gilmore pas compleet zijn als er ook
sprake is van esthetiek, entertainment en escapisme.

4.1.3 Learning Style Inventory
Om te achterhalen welke leerstijl op een bepaalde persoon van toepassing is, heeft
Kolb een test ontwikkeld: de Learning Style Inventory.6 Deze test bevat tachtig slagzinnen over het eigen leergedrag met telkens vier invulopties, die overeenstemmen met
de vier leerstijlen. Hoewel de Learning Style Inventory één van de meest toegepaste
tests is om de eigen leerstijl te achterhalen, is er in de loop der jaren ook veel kritiek
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op geuit. Met name uit de wetenschappelijke hoek wordt commentaar geleverd.7 De
belangrijkste kritiek hebben Coffield, Mosely, Hall en Ecclestone samengevat In de publicatie Learning styles and pedagogy in post-16 learning. A systematic and critical review (2004).8
Om te beginnen is de test erg abstract. Er is geen rekening gehouden met verschillende leersituaties waarbij verschillende leerstijlen kunnen worden ingezet. Het kan
bijvoorbeeld goed mogelijk zijn dat een persoon in een formele setting anders leert,
dan in een informele setting, wanneer iemand op eigen initiatief een leersituatie opzoekt om zich in een persoonlijke interesse te verdiepen. Het kan zelfs zo zijn dat iemand bij het vaker invullen van de test op verschillende momenten een andere uitkomst heeft. Een ander punt van kritiek is dat er geen rekening is gehouden met sociale factoren. De test geeft immers uitsluitend inzicht in de manier waarop iemand zichzelf als lerende ziet. Dit beeld kan behoorlijk verschillen met de manier waarop anderen diegene zien. Ook Kolb erkent dat de test niet geheel betrouwbaar is. Om die reden zijn er sinds de eerste Learning Style Inventory verschillende versies verschenen,
die steeds is aangepast.9

4.2 Kolb in museumeducatie
Hoewel Kolb geen onderzoek heeft gedaan naar de leerstijlen in een museale omgeving en er veel kritiek is geuit op de Learning Style Inventory, wordt het model in de
museumwereld veelvuldig en succesvol toegepast.10 Dit blijkt met name uit de publicatie De leertheorie van Kolb in het museum (2006), die Els Hoogstraten en Annemarie
Vels Heijn schreven in opdracht van de Nederlandse Museum Vereniging. 11 Uitgangspunt voor dit onderzoek was dat musea zich zelden bewust zijn van hun functie als
leeromgeving. Met de meeste tentoonstellingen hebben musea echter een vorm van
overdracht tot doel, zoals het verschaffen van kennis of leveren van inzicht. Bovendien, zo stellen Hoogstraat en Vels Heijn, geven museumbezoekers in diverse onderzoeken aan dat leren een belangrijke motivatie is om een museum te bezoeken. Dit is
ook gebleken uit de enquêtes van Museum aan het Vrijthof.
Hoogstraat en Vels Heijn zijn van mening dat de theorie van Kolb op drie aspecten
in een tentoonstelling kan worden toegepast. Dit zijn respectievelijk inhoud en infor-
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matievoorziening, de attitude van de bezoekers en de sfeer en vormgeving.12 Met inhoud en informatievoorziening worden de collectie en presentatie van de objecten
bedoeld. Attitude heeft betrekking op de manier waarop een bezoeker de geboden informatie en observaties verwerkt en sfeer op de algehele uitstraling van een tentoonstelling. Volgens de schrijfsters van het boek worden musea die rekening houden met
de verschillende leerstijlen als publieksvriendelijker beschouwd, waardoor er meer
mensen naar het museum gaan. Op die manier kan het toepassen van het leermodel
van Kolb zowel voor de bezoeker als voor het museum zelf een grote winst betekenen.

4.3 Museumeducatie voor senioren
Aangezien het aantal senioren volgens het CBS nog jarenlang zal toenemen, is het voor
musea van essentieel belang dat zij deze groep in hun aanbod (gaan) betrekken.13 Ten
gevolge van de economische malaise zijn musea meer dan ooit afhankelijk van publieksgelden. Museum aan het Vrijthof vormt hierop geen uitzondering: om zeker te
zijn van haar toekomst, zal het potentiële bezoekers eigenhandig moeten binnenhalen
en ervoor moeten zorgen dat zij terugkomen.14 Een mogelijke manier om dit te bewerkstelligen, is door de senioren die het museum al uit eigen interesse bezoeken, een
educatief aanbod te presenteren waarin rekening is gehouden met hun wensen en behoeften.15

4.3.1 Behoeften
Senioren hebben andere behoeften om aan museumeducatie deel te nemen dan bijvoorbeeld kinderen of jongeren. Over deze behoeften doen verschillende theorieën de
ronde. Eén van de bekendste theorieën is die van ontwikkelingspsychologe Kathleen
McCluskey.16 Volgens haar zijn er onder senioren vijf behoeften te onderscheiden, die
van invloed zijn op het deelnemen aan educatieve activiteiten. Deze behoeften hebben
betrekking op:
 het aanpassen aan veranderende omstandigheden (coping needs);
 de wens tot persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten (expressive needs);
 het opdoen van vaardigheden om goed te kunnen participeren in de maatschappij (contributive needs);
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 het opdoen van vaardigheden om belangen te behartigen (influence needs);
 zingeving (transcendence needs).
Deze behoeften komen grotendeels overeen met de punten die Marieke Peters aanhaalt in haar afstudeeronderzoek naar de toenemende rol van senioren in museumeducatie (2006).17 Naar aanleiding van een interview met Pieter Schoonenboom, medeoprichter van het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO), stelt zij museumeducatie
kan bijdragen aan een zinvolle dagbesteding. Zij willen graag iets leren, maar het aanbod moet niet te zwaar zijn, omdat senioren ook belang hechten aan amusement, plezier en gezelligheid.
Daarnaast is het sociale aspect van belang. Naar schatting van de Rijksoverheid telt
Nederland zo'n 200.000 eenzame senioren.18 Musea kunnen deze eenzaamheid tegengaan door aan hun wensen tegemoet te komen. Op die manier kan een bezoek aan het
museum hen de mogelijkheid bieden om met gelijkgestemden of juist andersdenkenden in contact te komen en over kunst te praten en ervaringen uit te wisselen. Naast
consument kunnen senioren echter ook worden ingezet als producent. Veel senioren en zeker traditioneel geëngageerden - vullen hun tijd graag zinvol in door bijvoorbeeld
een vorm van vrijwilligerswerk te doen. In de museale sector komt deze kennis en ervaring goed van pas. Bovendien zijn senioren zeer gemotiveerd, enthousiast, stipt en
loyaal.19 Behalve als suppoost of baliemedewerker, zoals dit momenteel in Museum
aan het Vrijthof het geval is, kunnen senioren ook worden benaderd om mee te denken over educatieve programma's of deze (voor een deel) uit te werken en/of begeleiden.20

4.3.2 Belemmeringen
Naast behoeften kunnen er ook belemmeringen optreden die senioren ervan weerhouden om aan museumeducatie deel te nemen. Sociaal psycholoog Patricia Cross onderscheidt drie soorten belemmeringen die senioren hiervan weerhouden. 21 Dit zijn:
 Institutionele belemmeringen: de instelling of inhoud sluit niet of onvoldoende
aan op de eigen wensen en behoeften;
 Situationele belemmeringen: de kosten zijn te hoog, de instelling is moeilijk te
bereiken, er zijn te weinig zitplaatsen, enzovoort;
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 Dispositionele belemmeringen: psychologische drempels, bijvoorbeeld de angst
dat zij te oud zijn om te leren.
Bij Museum aan het Vrijthof zullen de institutionele en dispositionele factoren geen
(grote) belemmeringen vormen. Traditioneel geëngageerden zijn hoog opgeleid en bekend met de instelling en inhoud van het museum of zijn hierin van nature geïnteresseerd. Bovendien vinden zij leren belangrijk en zullen zij zich niet door angsten laten
weerhouden om nieuwe kennis en ervaringen op te doen. De situationele belemmeringen kunnen wel een rol spelen. De bereikbaarheid van Museum aan het Vrijthof is in
orde, maar de kosten zijn volgens velen vrij hoog en de ruimte is beperkt. Bij het realiseren van een educatieve nevenactiviteit moet hiermee rekening worden gehouden.

4.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk is onderzocht welke leerstijlen Kolb onderscheid, hoe deze kunnen
worden achterhaald en hoe het leermodel wordt toegepast in museumeducatie voor
senioren. Gebleken is dat Kolb onderscheid maakt tussen de dromer, denker, beslisser
en doener. Voor een maximale leerervaring dienen alle vier de leerstijlen te worden
toegepast. In dat geval spreekt Kolb van een cyclisch leerproces. De manier waarop de
leerstijl van iemand kan worden achterhaald, is door middel van de Learning Style Inventory. Hoewel deze test veelvuldig wordt toegepast, is er veel kritiek op guit. Zo zou
de test erg abstract zijn, geen rekening houden met verschillende leersituaties en sociale factoren. Desondanks blijkt het leermodel in de museumpraktijk een aanwinst.
Wanneer een museum rekening houdt met de vier leerstijlen op het gebied van informatie, attitude en sfeer, wordt zij als publieksvriendelijker beschouwd. Met het oog op
het toenemende aantal senioren is het van belang dat musea ook hun wensen en verwachtingen in het aanbod integreren. Wat het belang voor senioren zelf betreft, kan
een museumbezoek bijdragen aan het lichamelijk en geestelijk welbevinden.
Musea kunnen hieraan bijdragen door bij de ontwikkeling en uitvoering van hun
educatieve aanbod niet alleen rekening te houden met hun manier van leren, maar
ook met hun behoeften en belemmeringen om al dan niet deel te nemen aan educatieve activiteiten.
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5 LEERSTIJL(EN)

Nu de huidige bezoekersgroep van Museum aan het Vrijthof is gespecificeerd en het
model van Kolb onder de loep is genomen, kan er een antwoord worden gezocht op de
vraag hoe en wat de traditioneel geëngageerden willen leren. Oftewel: welke leerstijl(en) hebben zij? Wat willen de traditioneel geëngageerden aan kennis meenemen
als zij het museum verlaten? Om hierachter te komen, zijn er face-to-face interviews
gehouden met vijfentwintig representanten van de meest vertegenwoordigde bezoekersgroep (bijlage 4). Voor deze interviews is de Learning Style Inventory van Kolb als
basis gebruikt.

5.1 Interviews
Ondanks de kritiek op de Learning Style Inventory is uit de theorie van Hoogstraat en
Vels Heijn én uit de praktijk gebleken dat deze wel succesvol kan worden toegepast in
de museale sector. Uiteraard is er bij het maken van de interviews wel rekening gehouden met de genoemde punten van kritiek. Zo gaat het in dit geval niet om de manier van leren in het algemeen, maar om het leren in een concrete situatie. Daarbij is
het interview direct na het museumbezoek afgenomen, zodat de ervaring nog vers in
het geheugen ligt. Wat het sociale aspect betreft, moet er rekening mee worden gehouden dat de geïnterviewde personen vermoedelijk bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in het museum. Er zijn alleen mensen geïnterviewd die het museum op eigen gelegenheid hebben bezocht, dus geen mensen die een rondleiding van bijvoorbeeld de VVV hebben bijgewoond.
Via de interviews kan worden onderzocht wat de traditioneel geëngageerden in
Museum aan het Vrijthof idealiter willen leren en welke manier van leren zij daarbij de
voorkeur geven. Betreft het vooral het verkrijgen van informatie, bijvoorbeeld in de
vorm van zaalteksten, een cursus of lezing? Geven zij de voorkeur aan leren door te
doen? Of is het wellicht een combinatie van verschillende leerstijlen? Een andere vraag
die de huidige bezoekers gesteld kan worden, is wat het museum voor hen aantrekkelijker zou maken om vervolgbezoek te stimuleren. Op basis van de geïnventariseerde
wensen en verwachtingen kan het educatieve aanbod worden vormgegeven. Ook kan
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aan de hand van het huidige bezoekersprofiel worden achterhaald hoe het museum
potentiële bezoekers kan benaderen die binnen dat profiel passen.

5.1.1 Motivatie
Van de geïnterviewde bezoekers was het voor 70% een eerste kennismaking met
Museum aan het Vrijthof. Van degenen die het museum nog als Spaans Gouvernement
kenden, bezocht vrijwel iedereen het opnieuw uit nieuwsgierigheid naar het verbouwde en uitgebreide resultaat. Voor de anderen kwam de motivatie om het museum te
bezoeken vooral voort uit de behoefte om iets over het culturele verleden van Maastricht te weten te komen. Op de vraag wat zij dan precies willen weten, blijken vooral
de vervaardiging van bekende objecten, zoals het Boerenbont-servies, in trek, maar
ook de exacte herkomst van bijvoorbeeld meubels en zilver en de manier van leven in
vroegere tijden.

5.1.2 Mening
De meningen die de bezoekers face-to-face geven, stemmen overeen met de opmerkingen uit de enquêtes. Het gebouw, de collectie en sfeer worden bejubeld. De bezoekers die het museum al kenden, zijn zeer te spreken over de verbouwing. De bezoekers
die Museum aan het Vrijthof voor het eerst bezoeken, hadden van tevoren verwacht
dat het groter zou zijn en dat er meer informatie zou worden geboden. Echter: wat het
museum aan objecten biedt, vinden zij - zonder uitzondering - mooi en interessant.
Verder uiten zij lovende kritiek over het vriendelijke personeel, de aankleding, het
Grand Café en de producten in de museumshop.
Wat als negatief wordt ervaren, zijn het gebrek aan toiletten, kluisjes en de gehorigheid van het museumcafé en de keuken. Dit zijn echter meer praktische problemen.
Inhoudelijk blijkt de RFID-techniek opnieuw het grootste euvel. De geïnterviewde bezoekers vinden de audio- en videofragmenten weliswaar verrassend en vernieuwend,
maar in de praktijk werkt het niet. Sommige tags waarmee de fragmenten worden geactiveerd, zijn overgevoelig of functioneren niet naar behoren. Als er meerdere mensen in één ruimte een tag dragen, begint een fragment steeds opnieuw of juist helemaal niet. Als het druk is in het Grand Café of hard regent, is het geluid te zacht en als
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er verder geen mensen in de ruimte zijn, te hard. Ook het Limburgse accent van de acteurs wordt door sommigen als storend ervaren.
Feit is dat de geïnterviewde bezoekers liever zelf de controle over de techniek hebben, in plaats van eraan overgeleverd te zijn. Zij willen zelf de deuren openmaken, het
volume regelen, de sprekende beelden activeren, et cetera. Ook nu noemen mensen
als alternatief een audioguide met koptelefoon.

5.1.3 Algemene vragen
Op de algemene vragen antwoorden de bezoekers dat zij vooral geïnteresseerd zijn in
kunst, erfgoed en cultuur. Wat dat betreft zijn de bezoekers bij Museum aan het Vrijthof aan het juiste adres. Tijdens een museumbezoek vinden zij het belangrijk om iets
op te steken, vooral over de geschiedenis van objecten. Waar zijn ze gemaakt? Waarom hier? En hoe? Waarvoor werd het gebruikt? Et cetera. Verder moet een museumbezoek vooral ontspannend zijn. Educatieve nevenactiviteiten worden door de meeste
bezoekers niet echt bezocht, tenzij het een rondleiding door een expert is die de collectie op een diepgaande manier kan toelichten. Het liefste bezoeken de respondenten
het museum echter met hun partner, familielid of vriend(in), op eigen gelegenheid,
zodat zij zelf hun tijd kunnen indelen en op hun gemak de tentoonstellingen kunnen
bekijken.

5.1.4 Leervragen
Bij de vragen over de tentoonstellingen is er een verschil tussen mannen en vrouwen.
De mannen blijken vooral een voorkeur te hebben voor abstracte tentoonstellingen,
de vrouwen voor concrete tentoonstellingen. Voor de mannen zijn achtergrondinformatie en historische feiten van essentieel belang. Vooral nieuwe wetenschappelijke inzichten en een breed kader van bijvoorbeeld de stijl waarin een object gemaakt is,
worden gewaardeerd. De vrouwelijke bezoekers geven aan dat zij sfeer en gevoel belangrijker vinden. Een tentoonstelling moet hen het gevoel geven terug te gaan in de
tijd, zij willen, om in Pine en Gilmores woorden te spreken, ondergedompeld worden
in de historie. Wat de mannen en vrouwen met elkaar gemeen hebben, is dat zij bei-
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den de voorkeur geven aan reflectieve activiteiten. Bij het noemen van de actieve opties, lijkt dit hen eerder af te schrikken dan te prikkelen.

5.1.5 Praktische vragen
Ook de praktische vragen worden overwegend hetzelfde beantwoord. Opvallend is dat
de geïnterviewde bezoekers een educatief nevenaanbod wel 'leuk' vinden, maar vooral
voor anderen en niet voor zichzelf. En dat terwijl zij graag iets leren tijdens hun bezoek
aan een museum. Wat de locatie van het educatieve aanbod betreft, wordt gekozen
voor een programma in het museum zelf. Voor een programma in combinatie met de
binnenstad gaan zij wel naar het VVV en achter de computer brengt deze bezoekersgroep haar tijd meer door met het opzoeken van praktische informatie, zoals bijvoorbeeld de openingstijden en entreeprijzen. Het liefst zouden de bezoekers aan een programma deelnemen wanneer het hen uitkomt. Een doorlopend aanbod biedt dan uitkomst. Over de duur en prijs zijn de meningen verschillend. De één zou het überhaupt
niet kunnen opbrengen om aan een programma deel te nemen ("de entreeprijs is al
hoog genoeg"), van de ander mag een nevenactiviteit best een uur of twee duren en
zou hier ook nog eens extra voor betalen.

5.2 Dromers en denkers
Op basis van bovenstaande vondsten kan de profielschets van de traditioneel geëngageerden worden uitgediept. Uit de interviews is gebleken dat de traditioneel geëngageerden die Museum aan het Vrijthof bezoeken qua leerstijl het midden houden tussen dromers en denkers. Er zijn twee overeenkomsten tussen de dromer en de denker.
In de eerste plaats leggen zij beiden het accent op de objecten zelf. Zij willen van de
objecten genieten en leren, door deze te bekijken en bewonderen (observeren). De
tweede overeenkomst is dat zij beide het historisch inzicht en besef willen vergroten.
Het verschil is dat de dromer zich deze historie eigen wil maken door zich onder te
dompelen in de sfeer van weleer (immersie) en de denker door zoveel mogelijk informatie in zich op te nemen (absorptie). Op basis van deze feiten, kan er onderscheid
worden gemaakt tussen de ervaringsgerichte observant (dromer) en de kennisgerichte
observant (denker).
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5.3 Genderverschillen
Een andere opvallende uitkomst van de enquêtes is dat het onderscheid in leerstijl gepaard gaat met een verschil in sekse. Vrouwelijke bezoekers zijn vooral geïnteresseerd
in de sfeer en mannelijke bezoekers in het informatieve aspect. Hoewel Kolb hier zelf
geen onderscheid in maakt en dit ook niet concreet benoemt in de factoren die van invloed zijn op iemands leerstijl, stemt deze uitkomst overeen met diverse onderzoeken
naar eventuele verschillen in leerstijlen tussen mannen en vrouwen.1 Volgens Sabine
Severiens en Geert ten Dam, die gespecialiseerd zijn in genderverschillen in het volwassenenonderwijs, geven mannen de voorkeur aan abstract conceptualiseren (denker) en vrouwen aan reflectief observeren (dromer).2 De verschillende mate waarin zij
actief experimenteren en concreet ervaren zou nihil zijn.
Al op jonge leeftijd blijkt er een verschil te bestaan in de manier waarop jongens en
meisjes leren: jongens zijn doorgaans meer visueel ingesteld en beter in bètavakken,
meisjes zijn meer verbaal ingesteld en beter in alfavakken.3 Volgens diverse onderzoekers is dit contrast te verklaren door een verschillende werking van de hersenen, maar
ook door een verschillende benadering in opvoeding en opleiding.4 Deze invloed blijkt
ook op latere leeftijd nog van toepassing. Volgens Karin Derichs-Kunstmann, die onderzoek deed naar de verschillende leerstijlen van senioren, leren vrouwen eerder om
hun kennis met anderen te delen, terwijl mannen in de eerste plaats voor zichzelf leren.5 Als oorzaak voor dit contrast noemt zij dat de huidige generatie senioren gewend
is dat de vrouw voor het gezin zorgt en zodoende haar kennis deelt, terwijl de man
carrière maakt door onder meer zijn eigen kennis te verdiepen en verbreden.
Een ander verschil dat Derichs-Kunstmann noemt, is dat vrouwen meer aandacht
hebben voor het nut en de toepasbaarheid van informatie in het dagelijks leven. Mannen zijn daarentegen meer geïnteresseerd in de gedetailleerdheid van informatie, om
de kennis die zij reeds bezitten verder aan te vullen.6 Volgens Derichs-Kunstmann is dit
verschil terug te voeren op de het feit dat mannen en vrouwen op een andere manier
ouder worden. Gedurende hun leven doen zij andere ervaringen op, verwerven andere
competenties, brengen deze op een andere manier in het leerproces in en ontwikkelen
andere educatieve belangen.7 Door bij het educatieve aanbod rekening te houden met
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deze verschillen, kunnen mannen en vrouwen naast hun eigen ervaring ook van elkaars ervaringen leren.

5.3.1 Miet en Piet
Vanwege de verschillende leerstijlen van mannelijke en vrouwelijke bezoekers van
Museum aan het Vrijthof, zal hier bij het formuleren van de aanbevelingen rekening
mee worden gehouden. Voor het gemak wordt voor beide geslachten een vertegenwoordiger gekozen: de vrouwelijke ervaringsgerichte observant, de dromer, noemen
we Miet en de mannelijke kennisgerichte observant, de denker, noemen we Piet.8 Nu
duidelijk is wie de grootste bezoekersgroep van Museum aan het Vrijthof vertegenwoordigen, kan er worden gekeken naar de voorwaarden waaraan het educatieve
aanbod moet voldoen om tegemoet te komen aan de wensen van Miet en Piet.

5.3.2 Educatieve tentoonstellingen voor Miet en Piet
Bij de tentoonstellingen dient rekening te worden gehouden met de aspecten die
Hoogstraat en Vels Heijn aanduiden met informatie, attitude en sfeer.9
 Informatie. Voor Miet moet de informatie subjectief en fantasierijk zijn. Zij geeft
de voorkeur aan persoonlijke verhalen die emoties oproepen en aan informatie
rond één thema die variëren in tekst, beeld en geluid. Voor Piet moet de informatie in de eerste plaats wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarbij moet het
thema in een breder perspectief zijn geplaatst, bijvoorbeeld door een tijdsbeeld
weer te geven of de stijlkenmerken van de periode waartoe een object behoort.
 Attitude. Miet is vooral geïnteresseerd in persoonlijke motieven en vraagt zich af:
waarom wel of waarom niet? Om deze vraag voor zichzelf te kunnen beantwoorden en het geheel te begrijpen, bekijkt zij de zaken vanuit verschillende
perspectieven. Piet wil vooral de waarheid achterhalen en vraagt zich af: wat is
het? Om het thema te begrijpen, brengt hij de verschillende feiten samen tot één
logische theorie.
 Sfeer. Voor Miet is de sfeer van groot belang. Deze moet haar fantasie prikkelen
en gevoelens oproepen. Dit kan worden gedaan in de vorm van een bepaalde
opstelling, maar ook door in te spelen op de zintuigen, bijvoorbeeld door gebruik
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te maken van bepaalde geuren, kleuren, smaken en geluiden. Voor Piet moet de
sfeer vooral historisch correct zijn. Een logische opbouw en oog voor detail vindt
hij van groot belang.

5.3.3 Educatieve nevenactiviteiten voor Miet en Piet
Voor het samenstellen van geschikte educatieve nevenactiviteiten voor Miet en Piet
dient er rekening te worden gehouden met de gewenste didactische werkvormen en
het begeleidend materiaal.10 Didactische werkvormen hebben betrekking op de werkwijze van een gids, museumdocent of cursusleider om de kennis, vaardigheden en het
inzicht van de deelnemers te bevorderen. Het begeleidend materiaal is het materiaal
dat daarbij als middel wordt ingezet.
 Didactische werkvormen. Zoals gezegd, is Miet op zoek naar persoonlijke betekenisgeving. Zij wil ervaren en voelen wat een bepaald thema met haar doet. Door
haar de verschillende verhalen over een thema te laten onderzoeken, kan Miet
haar eigen gedachten en gevoelens daarover op een rijtje zetten. Piet houdt ervan om intellectueel uitgedaagd te worden. Hij wil meedenken over een thema,
bijvoorbeeld door ingewikkelde situaties te analyseren en deze met elkaar te
verbinden tot een samenhangend geheel.
 Begeleidend materiaal. Miet heeft een creatieve werkwijze. Een mogelijke wijze
om dit te stimuleren is door haar in de gelegenheid te stellen om haar gedachten
en gevoelens te uiten in een gedicht, collage of mindmap. Piet vindt het prettig
om feiten, meningen en visies van wetenschappers en experts te horen en met
elkaar vergelijken. Hij zou deze feiten op papier aangereikt kunnen krijgen. Op
basis van de verschillende feiten kan hij vervolgens zijn eigen mening vormen.

5.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk is een antwoord gezocht op de vraag welke leerstijl(en) de traditioneel
geëngageerden hebben. Om dit te achterhalen, is op basis van de Learning Style Inventory van Kolb een vragenlijst opgesteld, die is voorgelegd aan vijfentwintig representanten. Uit de interviews is gebleken dat de traditioneel geëngageerden het midden
houden tussen 'dromers' en 'denker'. Twee overeenkomsten tussen deze leerstijlen is
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dat zij allebei van de objecten willen genieten en leren door deze te observeren en dat
zij dit doen om het historisch inzicht en besef te vergroten. Het verschil is dat de dromer zich de historie eigen maakt door zich onder te dompelen in de sfeer en de denker
door zoveel mogelijk informatie in zich opneemt. Een opvallende uitkomst uit de interviews is dat de dromers vooral uit vrouwen bestaan en de denkers uit mannen. Voor
het gemak zijn de dromers Miet genoemd en de denkers Piet. De sleutelwoorden voor
een educatief aanbod voor Miet zijn: subjectief, emotie, fantasie, variatie, persoonlijke
betekenisgeving en creatief. De sleutelwoorden voor een educatief aanbod voor Piet
zijn: objectief, feiten, logica, intellect, analyseren, het vergroten van de kennis en historisch correct.
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Er is voor de namen Miet en Piet gekozen, omdat dit twee oer-Nederlandse namen zijn die onder senioren veel voorkomen en nét even iets anders zijn. Net zoals de vrouwelijke en mannelijke bezoekers van
Museum aan het Vrijthof dus.
9
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10
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6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

In de voorgaande hoofdstukken is onderzocht wat de grootste bezoekersgroep, die
wordt vertegenwoordigd door Miet en Piet, idealiter van het vernieuwde Museum aan
het Vrijthof verwacht op het gebied van educatieve tentoonstellingen en nevenactiviteiten. Daarnaast zijn de visie, missie, doelstellingen en strategieën van het museum
onderzocht om tot aanbevelingen te komen die beide partijen zullen bekoren. Doel
hiervan is om de ervaring van het verleden onder de huidige bezoekersgroep te optimaliseren. Aan de hand van de vondsten uit de enquêtes, observaties, interviews en literatuur, kan in dit hoofdstuk een antwoord worden geformuleerd op de probleemstelling. Deze luidde als volgt: op welke wijze kan Museum aan het Vrijthof de leerstijl(en) van de grootste bezoekersgroep vertalen naar een educatief aanbod dat past
bij het karakter van het museum?
6.1 Conclusie
Om de probleemstelling te beantwoorden, zullen eerst alle feiten nog eens op een rijtje worden gezet. Museum aan het Vrijthof positioneert zich als een authentiek kunsten erfgoedmuseum waarin 500 jaar Maastrichts vakmanschap het centrale thema
vormt. In de toekomst wil het museum dé culturele huiskamer van de stad Maastricht
en omgeving zijn, waar voor jong en oud, toerist en inwoner altijd iets te beleven valt.
Dit wil zij bereiken door in te zetten op educatieve tentoonstellingen en nevenactiviteiten. De wijze waarop Museum aan het Vrijthof momenteel haar collectie presenteert,
is volgens het ervaringsmodel van Pine en Gilmore. Volgens dit model bestaat de ideale ervaring uit een combinatie van escapisme, esthetiek, entertainment en educatie.
De eerste drie dimensies heeft het museum al redelijk ingevuld, voor het educatieve
aspect wordt specifiek uitgegaan van de leerstijlen van de bezoekersgroep die momenteel het grootst is.
Uit de enquêtes is gebleken dat Museum aan het Vrijthof vooral wordt bezocht
door Nederlandse senioren. Omdat de term 'senioren' alles behalve eenduidig is, zijn
de vijf typologieën van Veldkamp en Rhode én het WIN-model van TNS NIPO geraadpleegd. Uitgaande van deze theorieën en de enquêtes en observaties die in het museum zijn gedaan, blijkt de grootste bezoekersgroep van Museum aan het Vrijthof te be-
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staan uit traditioneel geëngageerden. Hieronder worden verstaan: hoog opgeleide,
Nederlandse levensgenieters in de leeftijd van 50 tot 75 jaar, die waarde hechten aan
tradities en sociaal contact en die van nature geïnteresseerd zijn in kunst, cultuur en
historie. De manier waarop deze bezoekers willen leren, is achterhaald door middel
van Kolb's Learning Style Inventory. Volgens Kolb zijn er vier verschillende leerstijlen:
de dromer, denker, beslisser en doener. Uit de interviews met vijfentwintig representanten van de traditioneel geëngageerden, is gebleken dat zich onder hen uitsluitend
denkers en dromers bevinden. Een opvallende vondst daarbij is dat de vrouwelijke bezoekers meer gericht zijn op de beleving (dromers) en de mannelijke bezoekers op de
kennis (denkers). Om deze reden zijn de vrouwelijke dromers Miet genoemd en de
mannelijke denkers Piet. Bij de aanbevelingen wordt rekening gehouden met hun specifieke wensen op het gebied van educatieve tentoonstellingen en nevenactiviteiten.

6.2 Aanbevelingen
Het sleutelwoord van de aanbevelingen luidt 'samenwerken'. Maastricht telt een groot
aantal culturele instellingen en stichtingen, die zich net als Museum aan het Vrijthof
baseren op de lokale historie.1 Daarnaast herbergt de stad een groot aantal kunstvakscholen met wie het museum kan samenwerken. Want zoals in het tweede hoofdstuk
al werd opgemerkt, gaat het made in Maastricht hier nog steeds door.

6.2.1 Themarondleidingen als verdieping van de permanente tentoonstelling
De permanente tentoonstelling in Museum aan het Vrijthof bestaat uit een tijdreis
door de verschillende zalen, waarbij de bezoeker gaandeweg steeds verder terug gaat
in de tijd. Het educatieve aspect is gelegen in multimediale toepassingen, zoals video's
en audiofragmenten die automatisch worden geactiveerd door middel van een RFIDtag. Omdat een groot aantal bezoekers aangaf niet tevreden te zijn over deze techniek, dient hier een oplossing voor te worden gezocht. Over het alternatief dat zij voor
de audiodouches noemden, de audiotour, is Museum aan het Vrijthof echter niet enthousiast. De medewerkers van het museum zijn van mening dat dit mensen te veel
isoleert, terwijl zij juist interactie willen bevorderen.
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Om de belangen van beide partijen te behartigen, zou Museum aan het Vrijthof
naar voorbeeld van onder meer het Rijksmuseum, Van Abbemuseum en Bonnefantenmuseum voor traditioneel geëngageerden, en eventueel andere geïnteresseerden,
themarondleidingen of -kijkwijzers kunnen aanbieden op papier of - meer milieuvriendelijk en op den duur goedkoper - op een tablet.2 De rondleidingen kunnen worden
toegespitst op een bepaald thema gericht op één bepaald aspect van de vaste collectie, dat steeds terugkeert in de verschillende zalen en daar vervolgens dieper op ingaat. Mogelijke thema's zijn:
 Arm en rijk;
 Eten en drinken;
 Liefde en romantiek;
 Oorlog en vrede;
 Religie en wetenschap.
Doel van deze themarondleidingen is om bezoekers in de gelegenheid te stellen het
museum op verschillende manieren te ervaren. De bezoeker krijgt weliswaar een tag
mee om deuren te openen en dergelijke, maar verdiept zich vervolgens in het gekozen
thema. Idealiter is dit een rondleiding die leest als een roman voor Miet en die interessante anekdotes, vragen en achtergrondinformatie bevat voor Piet. Bezoekers kunnen
de rondleiding, indien gewenst, gratis meenemen bij de balie. In de ideale situatie kiest
een bezoeker de eerste keer voor een rondleiding die ingaat op zijn eigen interesse en
komt hij of zij later nog eens terug voor één van de andere opties.

6.2.2 Inspelen op evenementen op het Vrijthof
Voor de wisseltentoonstellingen en educatieve nevenactiviteiten kan Museum aan het
Vrijthof inspelen op evenementen op het Vrijthof. Jaarlijks worden hier meer dan vijftig evenementen georganiseerd voor verschillende doelgroepen.3 Het museum kan op
deze evenementen inspelen door een gerelateerd randprogramma aan te bieden. Een
voorbeeld: in juni vinden er een aantal concerten van André Rieu plaats. Museum aan
het Vrijthof zou hierop kunnen inspringen door bijvoorbeeld een soort 'muzikale ontmoeting' te organiseren, waarin studenten van het Conservatorium stukken spelen van
bekende Maastrichtse componisten door de eeuwen heen. Wie waren de muzikale
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Maastrichtse coryfeeën in het verleden? Om deze vraag te beantwoorden, zou eventueel ook samengewerkt kunnen worden met de Stichting Maastrichtse Componisten.
Tevens kan Museum aan het Vrijthof haar grootste bezoekersgroep door middel
van een tentoonstelling of nevenactiviteit interesseren voor evenementen die zij normaliter niet snel zou bezoeken. Momenteel wordt er in het museum al hard gewerkt
aan de voorbereidingen voor een tentoonstelling die ingaat op het jaarlijks modefestijn
Fashionclash. Om het vijfjarig bestaan van dit evenement te vieren, worden in het
museum de hoogtepunten van de afgelopen jaren belicht. Daarnaast heeft het museum vijf ontwerpers in de Euregio gevraagd om een nieuw kledingstuk te ontwerpen,
dat is geïnspireerd op de verschillende museale ruimtes.4 Om deze tentoonstelling
voor Miet en Piet aantrekkelijk te maken, kan er een educatieve nevenactiviteit worden aangeboden waarin het verleden van de Maastrichtse mode-industrie wordt belicht.
Een andere mogelijke invulling van is door een modeshow te organiseren in samenwerking met (afgestudeerde) fashion studenten aan de Kunstacademie. Zij zouden
eveneens een kledingstuk kunnen ontwerpen dat is geïnspireerd op een voorwerp uit
de collectie van het museum (bijvoorbeeld een jurk met boerenbondmotief). Enerzijds
sluit een samenwerking met kunstenaars in spe perfect aan op de visie '500 jaar made
in Maastricht', anderzijds kan een dergelijke show naast vermakelijk ook leerzaam zijn.
Zo kan er tijdens het showen bijvoorbeeld uitleg worden gegeven over de inspiratiebron om bezoekers aan te moedigen het object in het echt te gaan bekijken. Een andere motivatie om een dergelijke leerzame modeshow te organiseren, is dat op deze manier het lokale erfgoed vanuit een nieuw perspectief naar het heden wordt vertaald.
En niet te vergeten, dat er in de 'culturele huiskamer' interactie ontstaat tussen jong
en oud.

6.2.3 Museum aan het Vrijthof magazine en boekenclub
Miet en Piet houden allebei van lezen. Miet geeft de voorkeur aan biografieën en romans, Piet aan wetenschappelijke teksten. Dit literaire aspect kan op twee manieren in
het educatieve aanbod van Museum aan het Vrijthof worden geïntegreerd. Wat de
tentoonstellingen betreft, kan er een magazine worden uitgegeven, bijvoorbeeld twee
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tot vier keer per jaar, zoals het eenmalige exemplaar voor de opening van het museum
en naar voorbeeld van Museum Catharijneconvent en het Rijksmuseum Twenthe. 5 Bedoeling van zo'n magazine is om een verbreding en verdieping van de collectie te bieden voor Piet, en tegelijkertijd vermaak voor Miet. De verbreding en verdieping kan
worden geboden door telkens een object uit te lichten. Waar komt het vandaan? Wie
heeft het gemaakt? Waarvoor diende het? Hoe is het in de collectie van het museum
terecht gekomen? Enzovoort. Experts kunnen gevraagd worden om hier een bijdrage
aan te leveren.
Voor Miet kan het magazine interessant worden gemaakt door bepaalde sfeerrubrieken toe te voegen. Zo kunnen er teksten worden geschreven over bijvoorbeeld
het reilen en zeilen van het huishouden in die tijd, recepten van 'vergeten gerechten'
of een geromantiseerde maar wetenschappelijk onderbouwde biografie van een historisch figuur. Om tegemoet te komen aan de persoonlijke wens van Miet, kunnen bezoekers van het museum worden gevraagd naar hun favoriete object en waarom dat
zo is en kunnen zij zelf hun interpretatie van 500 jaar Maastrichts vakmanschap weergeven door mee te doen aan bijvoorbeeld een wedstrijd. De mooiste verhalen, collages of wat dan ook worden gepubliceerd. Daarnaast kunnen er educatieve nevenactiviteiten worden georganiseerd die verband houden met de items in het magazine. Zo
kan er bijvoorbeeld een cursus tafeletiquette worden georganiseerd.
Om in het literaire segment te blijven, kan het oprichten van een boekenclub ook
een optie zijn. In het verleden zijn er talloze verhalen en gedichten over Maastricht geschreven en ook tegenwoordig geldt de stad nog als een bron van inspiratie voor menig schrijver. Enkele recentere voorbeelden zijn De Citoyenne van Ad van Iterson en De
lichtverkoper van Ton van Reen. Aangezien Museum aan het Vrijthof een kleine organisatie is en zij weinig financiële middelen ter beschikking heeft, kan er worden samengewerkt met gemotiveerde senioren die op een andere, meer inhoudelijke manier
vrijwilligerswerk willen verrichten dan als suppoost of baliemedewerker, én met (ex)studenten van de verschillende opleidingen in de stad, als stage of werkervaringsplek.
Onder toeziend oog en met hulp van creatieve senioren kunnen de studenten worden
ingezet voor het benaderen van bedrijven om te adverteren, om teksten te schrijven of
de vormgeving te verzorgen. Voor de senioren levert een dergelijk project een leuke
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en zinvolle vrijetijdsbesteding op en voor studenten een mooie start van hun culturele
carrière.

6.3 Vervolgonderzoek
In dit onderzoek zijn aanbevelingen gedaan over de manier waarop Museum aan het
Vrijthof haar educatieve aanbod kan toespitsen op de wensen, verwachtingen en leerstijlen van de grootste bezoekersgroep, die worden vertegenwoordigd door Miet en
Piet. Daarbij is tevens rekening gehouden met de visie, missie en doelstellingen van
het museum zelf en met de strategie van de gemeente Maastricht in aanloop naar de
titel Culturele Hoofdstad 2018. Tijdens het onderzoek zijn verschillende vraagstukken
aan bod gekomen, die vragen om verder onderzoek. In de eerste plaats is dit de mate
waarin de geformuleerde aanbevelingen de juiste uitwerking hebben. Wellicht kan er
een toetsing plaatsvinden over de effectiviteit van de persoonlijke rondgang onder de
betreffende doelgroep. Of misschien hebben de aanbevelingen invloed op andere bezoekers en kunnen de activiteiten worden uitgebreid. Een ander mogelijk uitgangspunt
voor een onderzoek is dan hoe bezoekers van andere leeftijden en met andere leerstijlen het museum (blijvend) kunnen worden binnengehaald.

6.4 Noten
1

Hierbij valt te denken aan collega-musea zoals het Bonnefantenmuseum, de Historische Drukkerij en
Museum n More, aan kunsthandels en galerieën met werk van Limburgse kunstenaars, aan instellingen
als Centre Céramique, de schatkamer van de Sint Servaas en Onze Lieve Vrouwe basiliek, het Regionaal
Historisch Centrum, enzovoort. Zie voor een volledige lijst van het culturele aanbod: http://www.
via2018.nl/nl/kandidatuur/europa-in-het-klein/acht-steden/spot-op-maastricht.aspx.
2
Zie: www.rijksmuseum.nl, www.vanabbemuseum.nl, www.bonnefantenmuseum.nl.
3
Enkele voorbeelden van zulke evenementen zijn de concerten van André Rieu, het Preuvenemint, Musica Sacra en Magisch Maastricht.
4
Zie: http://www.museumaanhetvrijthof.nl/page.aspx?id=473.
5
Zie: www.museumcatharijneconvent.nl, www.rijksmuseumtwenthe.nl.
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BIJLAGE 1 ENQUÊTEFORMULIER

Publieksonderzoek
1) Leeftijd……………………………………………………………………………………………………………………….
2) Woonplaats, provincie……………………………………………………………………………………………….
3) Hoe bent u met Museum aan het Vrijthof in aanraking gekomen?
○ Dag/weekbladen……………………………………………

○ Familie/vrienden/kennissen

○ Radio/TV……………………………………………………….. ○ Mond-tot-mond
○ Internet…………………………………………………………

○ VVV

○ Anders, namelijk…………………………………………………………………………………………………………
4) Wat is uw mening over Museum aan het Vrijthof?
○ Interessant

○ Leerzaam

○ Elitair

○ Ontspannend

○ Laagdrempelig

○ Saai

○ Modern

○ Ouderwets

○ Mooi

○ Spannend

○ Anders, namelijk…………………………………………………………………………………………………………
5) Opmerkingen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Ik schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief van Museum aan het Vrijthof en maak
daarmee kans op mooie prijzen!
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………….
Vrijthof 18, NL-6211 LD Maastricht - +31(0)43 321 13 27
info@museumaanhetvrijthof.nl - www.museumaanhetvrijthof.nl
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BIJLAGE 2 ENQUÊTERESULTATEN

Hoe oud zijn bezoekers van Museum aan het Vrijthof?
Leeftijd

Aantal

Percentage

0-25

68

6,8%

25-50

134

13,4%

50-75

702

70,2%

75+

71

7,1%

Niet ingevuld

25

2,5%

1000

100%

Totaal
Waar komen zij vandaan?
Land

Aantal

Percentage

NL

655

93,3%

Euregio (BE + DE)

27

3,8%

Elders Europa*

11

1,6%

Elders buiten Europa**

8

1,1%

Niet ingevuld

1

0,2%

Totaal

702

100%

* Denemarken (1), Engeland (8), Frankrijk (1), Luxemburg (1)
** Amerika (5), Australië (1), Canada (1), Nieuw-Zeeland (1)

Provincie

Aantal

Percentage

Limburg

254

38,8%

Noord-Holland

89

13,6%

Zuid-Holland

77

11,8%

Noord-Brabant

74

11,3%

Gelderland

59

9,0%

Utrecht

36

5,5%

Overijssel

14

2,1%

Groningen

8

1,2%

Flevoland

7

1,0%

Zeeland

7

1,0%
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Friesland

6

0,9%

Drenthe

5

0,9%

Niet ingevuld

19

2,9%

Totaal

655

100%

Deel in Limburg

Aantal

Percentage

Noord

19

7,5%

Midden

22

8,7%

Zuid

207

81,5%

6

2,3%

254

100%

Niet ingevuld
Totaal

Waarvan kennen Limburgse bezoekers het museum?
Dag/weekblad

89

27,6%

Radio/tv

27

8,4%

Internet

22

6,8%

Familie/vrienden/kennissen

63

19,5%

Mond-tot-mond

45

13,9%

VVV

3

0,9%

Anders*

74

22,9%

Totaal

323

100%

* Bij anders wordt genoemd:

Reeds bekend

53x

Museumjaarkaart

11x

Bezoek Maastricht

8x

Niet ingevuld

2x

Waarvan kennen de overige Nederlandse bezoekers het museum?
Bron

Aantal

Percentage

Dag/weekblad

41

9,6%

Radio/tv

8

1,9%

Internet

80

18,7%

Familie/vrienden/kennissen

54

12,6%

Mond-tot-mond

29

6,8%

VVV

75

17,6%

Anders*

140

32,8%

62

Totaal

427
* Bij anders wordt genoemd:

100%

Passant

49x

Museumjaarkaart

37x

Bezoek Maastricht

22x

Folder

17x

Reeds bekend

9x

Niet ingevuld

6x

Wat vinden zij van het museum?
Mening

Aantal

Percentage

Interessant

463

24,9%

Elitair

17

0,9%

Laagdrempelig

160

8,6%

Modern

228

12,3%

Mooi

354

19,1%

Leerzaam

325

17,5%

Ontspannend

148

7,9%

Saai

3

0,2%

Ouderwets

1

0,1%

Spannend

55

3,0%

Anders

102

5,5%

Totaal

1856

100%

Opmerkingen

Aantal

Percentage

Positief

267

40,8%

Negatief

151

23,1%

Twijfelachtig

92

14,0%

Niet ingevuld

145

22,1%

Totaal

655

100%
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BIJLAGE 3 WIN-model

BIJLAGE 4 INTERVIEW

Algemene vragen:
1.

Wie bent u? Waar komt u vandaan? Wat zijn uw hobby's?

2.

Is dit de eerste keer dat u Museum aan het Vrijthof bezoekt?

3.

Wat motiveerde u om het museum te bezoeken?

4.

Wat is uw mening over het museum? Wat vindt u goed? Wat mist u? Wat kan anders en/of beter?

5.

Wat vindt u van de RFID-techniek/audiodouches in Museum aan het Vrijthof?

Over musea en leren:
6.

Bezoekt u wel eens andere musea? Welk soort musea zijn dat meestal (bijv. oude/
hedendaagse kunst, erfgoed, natuurhistorisch, textiel, ...)?

7.

Vindt u het belangrijk om iets op te steken tijdens een museumbezoek?
a. Zo ja, waar ligt uw interesse (bijv. verleden van een plek, herkomst van een object, het leven en oeuvre van een kunstenaar, ...)?
b. Zo nee, wat is voor u de voornaamste reden om een museum te bezoeken (bijv.
ontspanning, vermaak, escapisme, ...)?

8.

Bezoekt u een museum wel eens (speciaal) voor het educatieve aanbod?
a. Zo ja, wat voor programma's zijn dat dan (bijv. rondleiding, lezing, workshop)?
En waarom juist deze programma's? Wat vindt u hier leuk aan?
b. Zo nee, waarom niet?

9.

Bezoekt u een museum liever □ individueel of in □ groepsverband (echtgenoot,
(klein)kinderen, vrienden)?

10. En liever □ op eigen gelegenheid of □ onder begeleiding van een gids? Kunt u aangeven waarom?

Over leren in Museum aan het Vrijthof:
11. Welk soort tentoonstelling spreekt u het meeste aan (concreet - abstract):
a. Een tentoonstelling waarin u □ overweldigd raakt door de schoonheid van de
objecten (concreet) of □ informatie krijgt over de objecten (abstract)?
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b. Een tentoonstelling die lijkt op □ een historische roman/kostuumfilm (concreet)
of op □ een encyclopedie met historische feiten (abstract)?
c. Een tentoonstelling die □ een bepaald thema (bijv. de kunstwerken van de Limburgse School) vanuit een origineel standpunt belicht (concreet) of die □ nieuwe
wetenschappelijke inzichten aan het licht brengt (abstract)?
d. Een tentoonstelling waarin □ de sfeer en omstandigheden in de aardewerkfabriek
Mosa worden nagebootst (concreet) of waarin □ de techniek van de apparatuur
wordt uitgelegd aan de hand van afzonderlijke delen (abstract)?
12. Welke activiteit geniet uw voorkeur (actief - reflectief):
a. □ Zelf een boerenbontmotief op servies schilderen (actief) of □ een documentaire kijken over hoe dit vroeger in de fabrieken werd gedaan (reflectief)?
b. □ Kostuums en decoraties aanraken om de materialen te leren kennen (actief)
of □ objecten bekijken en er interessante teksten over lezen (reflectief)?
c. □ Een individuele interactieve rondleiding volgen (actief) of □ een lezing van een
deskundige bijwonen (reflectief)?
d. □ Zelf een tafel opmaken in de oude stijl (actief) of □ uitleg over de tafeletiquette in de achttiende eeuw (reflectief)?

Praktische vragen:
13. Zou u een educatief programma liefst in het museum zelf volgen of elders (bijv. in
combinatie met monumenten in de binnenstad van Maastricht of thuis achter de
computer via een digitaal programma)?
14. Hoe vaak zou u aan een educatief programma willen deelnemen (wanneer het uitkomt, één keer per week/maand/kwartaal/jaar, …)?
15. Hoe lang vindt u dat zo'n programma maximaal mag duren?
16. Welke prijs zou u maximaal betalen om deel te nemen aan een educatief programma?
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