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In versie 1 van het virtuele museum voorzien we drie grote onderdelen. Het eerste en 
meest zichtbare deel is de publiekstoepassing, waarmee mensen thuis en op om het 
even welke andere plek aan de steeds groeiende verzameling belevingen in het 
museum kunnen. Geen virtual reality met een headset op je hoofd, maar een 
toepassing die geoptimaliseerd is voor hun smartphone, maar die ze ook op een 
tablet of PC kunnen gebruiken.
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Het tweede onderdeel is de redacteurstoepassing waarin redacteurs de nodige 
sjablonen en andere hulpmiddelen vinden om doorlopend verschillende types 
belevingen te kunnen samenstellen, beheren en aan gebruikers ter beschikking 
stellen. 
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Het derde onderdeel is de onderbouw voor de publieks- en redacteurstoepassing. De 
kern van de onderbouw is een gedecentraliseerd digital asset managementsysteem. 
Andere modules zorgen voor onder andere authenticatie, gebruikersgegevensbeheer, 
analytics, en integratie met andere databronnen.
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We houden de publiekstoepassing over de hele lijn zo laagdrempelig mogelijk. 
Toegankelijk via de browser, installatie van de app alleen voor AR belevingen. 
Eenvoudig te gebruiken met vertrouwde mechanismen. Belevingen die niet te veel 
bandbreedte en batterij vragen. Inloggen met een lokaal account of met bijvoorbeeld 
je Google, Facebook of burgerprofiel.
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De architectuur van het platform is gelaagd opgebouwd. Dat helpt om belevingen zo 
veilig en efficiënt mogelijk te ontsluiten - in de publiekstoepassing die we nu voorzien 
en in toekomstige toepassingen waar we aan denken. Maar ook in toepassingen van 
andere organisaties.
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Het virtuele museum is namelijk geen eiland, maar moet deel uitmaken van een 
ecosysteem. Voor het ontwerp van de technische architectuur zijn we daarom al 
sinds de start van het traject in gesprek met aangrenzende initiatieven, zowel binnen 
de Vlaamse overheid als daarbuiten, en in de eerste plaats die waar je zelf al mee 
bezig bent.
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Je hebt al aan de prototypes gezien dat we erfgoeddata in huidige collectiesystemen 
niet een-op-een kunnen overnemen. Maar we maken al een start met UiT 
evenementen die we via het platform van Doelgericht Digitaal Transformeren in 
versie 1 van het museum integreren. We zijn ook in gesprek met o.a. CoGhent en 
Antwerpen om in de toekomst via event streams data op een gestandaardiseerde 
manier te kunnen uitwisselen.
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Aan die standaardisatie willen we zelf bijdragen door zoveel mogelijk te conformeren 
met de OSLO standaard voor erfgoedobjecten en linked open data in het algemeen. 
Daar willen we trouwens graag aan meewerken door voorstellen te doen om het 
applicatieprofiel specifiek uit te breiden voor digital storytelling. 
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Om een echte decentrale collectie te kunnen bouwen, zal het platform de triple IF 
standaard ondersteunen, zodat we bestaand beeldmateriaal - rekening houdend met 
auteursrechten natuurlijk - kunnen hergebruiken en onze eigen assets voor dat doel 
openstellen.
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Wat betreft open standaarden houden we voor het beheer van gebruikersgegevens al 
rekening met de verdere ontwikkeling van Solid, zodat gebruikers op een dag hun 
gegevens in eigen Solid PODs kunnen bijhouden als ze dat wensen.
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Niet alleen de data-architectuur moeten open zijn. Voor de modules in de onderbouw 
willen we maximaal beroep doen op open source componenten, onder andere voor 
authenticatie, de communicatie tussen de onderbouw en de gebruikerstoepassingen 
en de ondersteuning voor IIIF en linked data event streams. Waar dat niet kan 
bouwen we zelf modules die we vrijgeven onder open licenties.
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Die openheid vinden we belangrijk om hergebruik van modules in de hand te 
werken. Voor wie deelgenomen heeft aan het traject van het departement en Digitaal 
Vlaanderen rond de business cases voor digitale collecties: daar willen we vanuit dit 
project graag een aantal bouwstenen aan bijdragen.
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De openheid strekt zich ook uit naar de redactionele werking van het virtuele 
museum. Zoals je in de volgende presentatie zal zien, beginnen we met een eigen 
redactie, maar die willen graag laten groeien met gastredacteurs, en het platform is 
daar ook voor ontworpen.
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Behalve een platform, erfgoedassets, metadata en technologie willen we ook inzicht 
in gebruikers krijgen We hoeven daarin niet zo akelig ver te gaan als de grote sociale 
platformen, en ook met het beetje wat we de gebruiker vragen met ons te delen, 
denken we inzichten te kunnen krijgen die ook voor jullie nuttig kunnen zijn.
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Welke onderwerpen boeien gebruikers, welke verwante interesses hebben ze, klikken 
ze door op calls to action om erfgoedplekken te bezoeken,... die inzichten willen we 
binnen de regels van GDPR met jullie kunnen delen.
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Samengevat willen met versie 1 van het virtuele museum een productieklaar platform 
neerzetten dat open is voor groei op alle vlakken - integraties met collecties, 
bijdragen van gastredacteurs, nieuwe belevingen en belevingsformaten voor 
gebruikers. Voor wie in de technologie geïnteresseerd is, gaan we er in de namiddag 
verder in op hoe we die openheid sneller en verder kunnen laten groeien.
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