
Terugblik 
op vandaag



Terugblik op de trefdag

We groeperen reacties van de deelnemers in de 
verschillende sessies:

• Welke kansen en waarde zien de collega’s in het 
virtuele museum en de belevingen die het wil brengen.

• Welke spanningsvelden merken ze op, waar zal er een 
evenwichtsoefening nodig zijn.

• Welke uitdagingen en vragen zijn er voor het vervolg.



Kansen/waarde
• Verhalen: erkenning van de waarde van de verhalende 

insteek van de belevingen in het virtuele museum, maar 
die moeten dan wel steeds goed zijn.

• Activering: goed dat alle belevingen mensen aanzetten 
om erfgoedplekken, –evenementen en –instellingen te 
bezoeken.

• Verbinding: waardering voor de verbinding van erfgoed in 
de belevingen, vult de meer gerichte verhalen in de sector 
aan.

• Plaats voor alle types erfgoed: de belevingsconcepten in 
de prototypes tonen dat zowel materieel als immaterieel 
erfgoed, het bekende en het minder bekende.

• Link met de fysieke omgeving: waardering voor de 
verbinding van erfgoedelementen met de fysieke 
omgeving in de belevingen.



Balans/spanning
• Er is een esthetische spanning tussen de werkelijke 

gedaante van de erfgoedelementen en de weergave in 
illustraties en 3D modellen in de belevingen in het virtuele 
museum.

• Er is een inhoudelijke spanning tussen een 
wetenschappelijk correct relaas en de manier waarop de 
belevingen over erfgoed en geschiedenis vertellen, maar 
ook erkenning dat de twee mekaar niet uitsluiten in de 
voorgestelde prototypes.

• De balans tussen voldoende uitdaging en 
laagdrempeligheid, bv. in het spel, is een bijzonder 
aandachtspunt.

• Belevingen die jongeren aanspreken zonder kinderachtig 
of “cringe” te zijn.

• De toegankelijkheid van belevingsformats voor kleinere 
erfgoedbeheerders (rol van het redactieteam, zie 
redactionele groeipad).

https://assets.bpart.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbml6IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--64a5de536a46297e4ab6b9cdcabaf9acb8057c8e/20221121%20redactioneel%20groeipad%20trefdag%20D%20CJM%20virtueel%20museum%20Vlaanderen.pdf


Uitdagingen/vragen
• Houdbaarheid van de belevingsformats, vraagt een 

doorlopende monitoring van wat wel en niet meer werkt 
en van de digitale evolutie.

• De technische drempels voor kleinere 
erfgoedbeheerders, waar het virtuele museum kansen in 
ziet voor partnerships (zoals we die in 2021 met enkele 
scholen hebben gehad zoals Howest).

• De stap naar een fysiek bezoek, waarvoor we 
voortdurend de effectiviteit moeten testen van 
wegwijzers en beloningssystemen die we in versie 1 van 
het museum voorzien.

• De rolverdeling tussen de erfgoedactoren en de 
beheersorganisatie achter het museum (zie o.a. 
redactionele groeipad).

• Onderlinge verwijzingen tussen het museum, sociale 
kanalen en eigen platformen van erfgoedactoren.

https://assets.bpart.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbml6IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--64a5de536a46297e4ab6b9cdcabaf9acb8057c8e/20221121%20redactioneel%20groeipad%20trefdag%20D%20CJM%20virtueel%20museum%20Vlaanderen.pdf

