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Samenvatting

Omwille van uitbreidings- en verbouwingswerken, sloot het PGRM
eind 2005 zijn deuren voor een periode van ongeveer 2 jaar. De stroom
bezoekers werd te groot voor het huidige museumgebouw. Een ideale ge-
legenheid om de mogelijkheden van hedendaagse mobiele technologie te
verkennen voor gebruik in het nieuwe museum. Samen met het Exper-
tisecentrum voor Digitale Media wordt door een multidisciplinair team
de introductie van een elektronische mobiele gids in het museum voor-
bereid. En niet zomaar een mobiele gids als vervanging van de klassieke
vorm van informatieoverdracht via een papieren bezoekersgids! Wel een
mobiele gids die de betekenis van “samen spelenderwijs leren” nieuw le-
ven in moet blazen. . . Dat de ontwikkeling van een vernieuwende mobiele
gids binnen de context van de erfgoedsector belangrijk is voor de aantrek-
kingskracht van onze regio is duidelijk: deze technologie wordt ontwikkeld
onder de noemer Archie en wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Limburg.

Mobiele technologie in een museum

We maken gebruik van de beschikbare mobiele technologie die vandaag op de
markt te vinden is: de personal digital assistant (PDA) zoals te zien is in figuur
1 in combinatie met draadloze netwerken. De gedrukte papieren gids was na-
tuurlijk beperkt in mogelijkheden, met deze technologie kunnen we de bezoeker
multimedia fragmenten voorschotelen en laten interageren met de informatie op
het scherm. De PDA wordt zelfs als medium via het draadloos netwerk gebruikt
om bezoekers onderling te laten communiceren of spellen tegen elkaar te spelen
in een museale context.

Een persoonlijke gids

Ieder heeft zo zijn eigen “voorkeursstijl” van museumbezoek: sommige bezoekers
willen actief met dingen bezig zijn, anderen willen liever wat langer stilstaan en
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Figuur 1: De Archie software heet de bezoeker welkom in het museum

Figuur 2: Afhankelijk van de bezoeker, wordt een aangepaste presentatie ge-
bruikt. Zo toont de foto links een presentatie voor kinderen (actief bezig met
een artefact) en rechts toont de presentatie voor volwassenen (de mogelijkheid
om meer te weten te komen).

zelf alles overdenken, nog anderen worden liever meegevoerd door verhalen die
verteld worden. Maar hoe kom je tegemoet aan zoveel verschillende voorkeuren?
Bovendien gebeurt een bezoek zelden individueel, maar veeleer in groep, gaande
van kleine gezinnen tot schoolgroepen.

Een bevraging van de museumbezoekers bij de start van het Archie project
en die peilde naar voorkeursleerstijlen leidde tot de conclusie dat er ruwweg
twee potentiële doelgroepen van bezoekers te onderscheiden zijn, de doeners en
de denkers. Terwijl de eerste doelgroep liever actief participeert en “probeert”,
zal de tweede doelgroep zijn tijd nemen om de informatie te laten bezinken.
Een andere manier van informatieverwerking vergt dan ook een andere manier
van kennisoverdracht: zoals getoond in figuur 2 zal dan ook een aangepaste
presentatie en manier van interactie voorzien worden.

Dankzij de flexibiliteit op het vlak van de presentatie op een PDA, kunnen
de gebruikersvoorkeuren nu dus ook in rekening gebracht worden. Niet enkel
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Figuur 3: Bij verschillende presentaties op de mobiele gids wordt de interesse
in wat er te zien is op de andere PDA’s automatisch gewekt. Deze verschillen
zorgen er ook voor dat de bezoekers elkaar wat kunnen bijbrengen gebaseerd op
wat er op de PDA wordt getoond. De groepsleden kunnen ook impliciet met
elkaar communiceren via een spel dat men tegen elkaar kan spelen.

de vorm kan aangepast worden aan bijvoorbeeld de leeftijdscategorie, maar ook
de manier van interactie met het systeem kan aangepast worden. Zo krijg je
de vraag “wil je meer weten?” voorgeschoteld bij de informatie die aansluit bij
je eigen interessesfeer en kan je dan dieper gaan graven en meer gerelateerde
informatie uit het nieuwe museum ontdekken.

Een museumbezoek is een groepservaring

Vele andere musea maken reeds gebruik van een PDA, maar uit verkennende
bezoeken bleek dat het sociale aspect van een groepsbezoek verloren kan gaan
door het gebruik van dit toestel. Dit belangrijke aspect willen we behouden:
een bezoek aan het nieuwe museum moet een sociaal gebeuren zijn, waarbij
onderlinge communicatie en elkaar iets bijleren centraal staan. In het project
onderzoeken we op welke wijze we expliciete en impliciete onderlinge communi-
catie tussen bezoekers kunnen bewerkstelligen. We gaan bijgevolg veel verder
dan de huidige generatie mobiele gidsen: het groepsgebeuren gaat bij Archie
niet verloren door het gebruik van de PDA, in tegendeel! Figuur 3 toont een ge-
zin tijdens een bezoek, waarbij ieder gezinslid een aangepaste presentatie heeft
aan de hand van het profiel van de gebruiker. Wanneer een bepaald object in
het museum wordt benaderd, kunnen de groepsleden een gerelateerd spel spelen
met elkaar via de PDA.

Meer weten?

Meer informatie (inclusief een filmpje) is beschikbaar op het Internet, op de
volgende webstek: http://edm.uhasselt.be/archie, of bij een van de auteurs
van dit artikel. Het Archie project wordt mogelijk gemaakt door de steun van
EFRO en de Provincie Limburg.
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