Juni 2020

Oplegger
Enquêtecommissie
Er is een enquête verstuurd naar honderd studenten van de Radboud Universiteit en een klein deel naar
de HAN om een goed inzicht te krijgen van waar wij als denktank op moeten focussen en hoe
studenten momenteel kijken naar het Museum Het Valkhof, hierna MHV. Uit de enquête bleek dat
82% van de ondervraagde studenten niet weet dat zij gratis toegang hebben tot MHV. Dit was onze
motivatie voor een marketingplan. Studenten gaven verder aan dat ze visuele hulpmiddelen, sfeer en
interactiviteit belangrijk vinden in een museum. Deze enquête legde de basis voor meerdere ideeën die
wij uitgewerkt hebben.

Tentoonstellingscommissie
Tentoonstellingen zijn bij uitstek de trekpleisters van een museum. Wij hebben een aantal punten
benoemd in het rapport waar MHV in de toekomst rekening mee kan houden bij tentoonstellingen. Uit
onze enquêtes is gebleken dat veel studenten behoefte hebben om tijdens een tentoonstelling even een
plek te hebben om te gaan zitten en waar ze alle informatie even rustig op kunnen nemen. Hiervoor
introduceren wij de chillroom. Verder zijn bezoekers/studenten geïnteresseerd in hoe de voorwerpen in
het museum verkregen zijn, dus in het verhaal erachter. Dit komt vaak niet aan bod, maar kan wel
getoond worden in een zogenaamd ‘science lab’. Daarnaast hebben de studenten aangegeven dat ze
een tentoonstelling met interactiviteit erg interessant vinden. Het vergroten van de beleving zorgt voor
een langer verblijf en een intensere band met de kunst. Manieren om positief op de beleving in te
spelen zijn onder andere: geur, projecties, innoverende technieken op audiovisueel gebied en
verschillende verhaallijnen door een tentoonstelling laten lopen.

Evenementencommissie
Dit hoofdstuk draait om allerlei evenementen die georganiseerd kunnen worden namens of in MHV,
die studenten aantrekken. In het hoofdstuk zijn drie evenementen uitgewerkt. Dit zijn een film/debat
avond, een scavenger hunt en een (online) pubquiz. Deze evenementen zijn getoetst aan bepaalde
criteria. Hieruit bleek dat er veel potentie zit om deze evenementen daadwerkelijk uit te voeren. De
evenementen scoorden hoog op deze criteria en daarom hebben wij ze uitgewerkt in een concept
draaiboek. Ook hebben we de (online) pubquiz echt uitgevoerd, hier bieden wij ook een uitgebreide
evaluatie van aan.

Marketingcommissie
Uit het achtergrondonderzoek kwam naar voren dat er sprake was van een naamsbekendheid probleem
van MHV onder Radboud Universiteit studenten. Bovendien bleek er bij dit probleem verbetering
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mogelijk te zijn in de communicatie van MHV richting deze doelgroep. In het hoofdstuk ´Het
marketingplan´ worden verschillende strategieën genoemd die toepasbaar zijn op de marketing van het
MHV. Deze strategieën kunnen helpen bij het activeren van studenten om naar het museum te gaan.
Een belangrijke strategie is de implementatie intentie, wat inhoudt dat een actie zeer urgent wordt
gemaakt bij het publiek door concreet de stappen aan te geven waarmee het publiek deze actie kan
bereiken. Een tweede belangrijke techniek is humor, dit spreekt namelijk studenten aan. Een derde
belangrijke strategie is ‘mere exposure’. Dit houdt in dat hoe vaker iemand een bepaalde reclame ziet,
hoe beter het blijft hangen. Daarnaast worden er in het hoofdstuk nog strategieën genoemd voor
tijdens de tentoonstelling en worden er nog aandachtspunten benoemd voor de website en flyers. De
strategieën zijn concreet uitgewerkt en hierbij is ook een nieuw logo ontworpen voor MHV.

Voor de toekomst
In dit hoofdstuk staan verschillende ideeën uitgewerkt die wij aanraden om in de toekomst te
implementeren voor MHV. Een van de belangrijkste ideeën, met de hoogste urgentie, is het oprichten
van een studentenraad. Deze groep studenten kunnen opdrachten uitvoeren, advies geven en evalueren
om zo de doelgroep het beste te kunnen bereiken. Het volgende belangrijke aandachtspunt is het
sociale mediabeleid. Sociale media zijn dé manier van marketing en communicatie voor studenten
momenteel. Wij adviseren een nieuw beleid voor op Instagram, Facebook, Snapchat, maar ook een
nieuwe website. De veranderingen zullen waarschijnlijk leiden tot een aantrekkelijker beeld van MHV
en kan op den duur leiden tot een stijging in het aantal museumbezoekers, en dat met name studenten.
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Voorwoord
Na vier maanden intensieve samenwerking ligt hier voor jullie het eindresultaat: ‘Rapport Museum
Het Valkhof’. Het uitgangspunt van dit rapport is om meer studenten te trekken naar Museum
Het Valkhof, hierna MHV. Als groep van tien breed-geïnteresseerde en gedisciplineerde
Honoursstudenten zijn wij begonnen met dit vraagstuk voor jullie.

Vanuit een bron van enorm enthousiasme en creatieve ideeën zijn we aan de slag gegaan om deze
input op een rijtje te zetten door middel van brainstormsessies. Hieruit zijn we tot verschillende
concrete ideeën gekomen die vervolgens in verschillende commissies zijn uitgewerkt. Er is tijdens
iedere bijeenkomst gewaakt voor een heldere en duidelijke communicatie tussen deze commissies
waardoor dit eindproduct een geheel is geworden van ons allemaal. Met trots hebben wij de volgende
eindproducten gerealiseerd voor MHV: dit rapport, een online pubquiz, ontworpen posters, een nieuw
logo en een promotievideo voor de tentoonstelling ‘de Pest’.

Buiten dat we veel hebben geleerd over wat er komt kijken bij een museum, hebben wij ook geleerd
hoe als groep effectief, efficiënt en op een aangename manier samen te werken. Openheid binnen de
groep vormde een belangrijke basis in het gehele proces. Hierdoor is een sterke vertrouwensband
opgebouwd binnen onze groep wat ook ten goede is gekomen van onze eindproducten.

Allereerst gaat onze dank uit naar onze begeleiders, namelijk Casper Kirkels en Johan Oosterman.
Ondanks dat zij vaak op de achtergrond waren tijdens de bijeenkomsten, hebben zij wel op de juiste
momenten ons het juiste duwtje in de rug gegeven. De belangrijkste les die zij ons hebben gegeven is
dat in dit soort projecten er prioriteiten gesteld moeten worden. Wij hadden veel ideeën waar wij
enthousiast over waren, dus was het soms nodig prioriteiten te stellen.

Bovendien willen wij de medewerkers van MHV bedanken, met in het bijzonder Odette Straten en
Yvette Driever. We zijn jullie dankbaar voor het geven van deze kans aan ons als groep en voor het
vertrouwen dat jullie ons hebben gegeven.

Wij hopen dat we jullie net zo enthousiast kunnen maken over onze plannen als dat wij zijn.
Amy ‘t Hart, Arlette Beltman, Elsze v.d. Wittenboer, Ilse Breit, Jasmijn Janssen,
Katinka van Dongen, Kimberly Nguyen, Noa Deckers, Samet Yigit en Sebastian Blom.

Nijmegen, 3 juni 2020.
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Inleiding
Het bezoeken van musea is de afgelopen jaren sterk in populariteit gestegen (Boekmanstichting,
2018). In 2018 steeg het bezoekersaantal met 2,8 procent naar 32 miljoen. Dit blijkt ook uit de cijfers
van de Museumvereniging. Daar kwam namelijk uit dat het aantal bezoekers sinds 2013 met 37% is
gestegen (ANP, 2019). Daarentegen, blijkt er dat er relatief weinig jongeren naar het museum gaan.
(Boekmanstichting, 2018). De stijging in de bezoekersaantallen is dus niet mede veroorzaakt door
jongeren. De groep jongeren/studenten die uit zichzelf naar het museum gaan, mist nu dus in het
bezoekersaantal.
Dit is ook het probleem waar het MHV tegen aan loopt. Om de groep studenten te trekken hebben ze
er bijvoorbeeld al voor gezorgd dat de studenten van de Radboud Universiteit gratis entree hebben. Dit
heeft alleen nog niet het gewenste resultaat geleverd. Deze gratis entree regeling is daarnaast de start
van een nieuwe samenwerking tussen de Radboud Universiteit en MHV (Kuitert, 2019). Uit deze
samenwerking kwam ook de denktank ‘Naar het museum’ van de Radboud Honours Academy naar
voren (ANS, 2019). Deze denktank heeft dit rapport gemaakt om te helpen met het aantrekken van
studenten.
Na onderzoek te hebben gedaan onder studenten van de Radboud Universiteit en HAN studenten en na
verschillende online onderzoeken, kwamen verschillende thema’s naar boven waarop de denktank zich
is gaan focussen. Dit zijn de thema’s ‘Evenementen’, ‘Tentoonstellingen’ en ‘Marketing’. Uit de
thema’s kwamen verschillende ideeën naar voren die in dit rapport zijn uitgewerkt. De ideeën
gerelateerd aan deze thema’s kunnen er hopelijk voor zorgen om studenten te activeren om naar MHV
te gaan.
Dit rapport start met het weergeven van de resultaten van verschillende enquêtes die zijn gehouden
onder studenten van de Radboud Universiteit en de HAN. Daarna wordt er een overzicht geven van
verschillende online reviews. Vervolgens wordt er een hoofdstuk gewijd aan de verschillende ideeën
voor het MHV met betrekking tot de tentoonstelling. In het daaropvolgende hoofdstuk worden
verschillende evenementen besproken. Daarna worden er twee hoofdstukken gewijd aan de marketing.
Dit rapport sluit af met een hoofdstuk met daarin de verschillende ideeën die gebruikt kunnen worden
in de toekomst.
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Resultaten van de enquêtes
Een van de eerste stappen die wij ondernamen als denktank, was het zoeken naar
achtergrondinformatie en het vergaren van gegevens van andere musea. Ook vonden wij dat het hoog
in het vaandel moest staan om de mening van zoveel mogelijk studenten van alle faculteiten van de
RU, en een aantal van de HAN, mee te nemen. Op deze manier konden wij peilen waar wij ons als
denktank op moesten focussen, waar de verbeterpunten lagen, maar ook wat al goed was en waar wij
dus niks aan hoefden te veranderen.

Wij hebben online de enquêtes afgenomen bij honderd studenten en de resultaten worden hieronder
toegelicht. In totaal zijn er twee enquêtes afgenomen. De eerste enquête ging over musea in het
algemeen. De tweede enquête was een vervolg op de eerste, hierbij is gebruik gemaakt van de
gegevens die zijn gevonden in de eerste enquête. De tweede enquête vroeg studenten naar verdieping
over tentoonstellingen, reclame en MHV.
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Enquête 1
De resultaten en percentages zijn gebaseerd op de antwoorden van honderd studenten. De
onderstaande gegevens hebben betrekking op de gegeven antwoorden op de gesloten vragen die
gesteld zijn in de enquête.

De eerste vraag had betrekking op het aantal bezoeken aan musea per jaar. De meerderheid (57.58%)
bezoekt musea ongeveer één à twee keer in het jaar (afbeelding 1). De tweede vraag had betrekking op
met wie de bezoekers naar musea gaan. Ongeveer 87% ging met zijn of haar ouders, op de tweede
plek stond ‘met vrienden’ met ongeveer 57%. Bij deze vraag konden de deelnemers van de enquête
meerdere antwoorden aankruisen.

De derde vraag vroeg de deelnemers van de enquête of ze al in MHV geweest waren. Zo ja, waarom?
38 van de 100 deelnemers hebben ooit een bezoek gebracht aan MHV. Ruim 62% antwoordde dat ze
met school een bezoek brachten aan MHV (afbeelding 2). Het tweede meest gegeven antwoord was
als ‘dagje uit’, met ongeveer 37%. De overige 62 deelnemers waren nog nooit in MHV geweest. Toen
wij aan hen vroegen waarom dit het geval was, werden de volgende antwoorden het meest gegeven:
“Ik heb nog nooit van MHV gehoord”, “Ik was me er niet van bewust dat het een trekpleister is”, “Ik
vind naar musea gaan niet aantrekkelijk”. Daarnaast bleek uit een volgende vraag dat 82% van de
deelnemende studenten niet wisten dat zij gratis MHV mochten bezoeken.

Afbeelding 1. Aantal musea bezoeken
in een jaar

Afbeelding 2. Redenen om MHV te bezoeken

De onderstaande gegevens hebben betrekking op de gegeven antwoorden op de open vragen die
gesteld zijn in de enquête.

In de eerste open vraag werd gevraagd aan de deelnemers wat hun top drie favoriete musea zijn.
Hierbij werden een hoop verschillende antwoorden gegeven. De antwoorden die het meeste gegeven
9

zijn waren: 1. Het Rijksmuseum (33x), 2. NEMO (11x) en 3. Het Louvre (10x). Het Louvre werd
gevolgd door het Anne Frank Huis en het Openluchtmuseum. De deelnemers konden een korte
motivatie opschrijven waarom deze musea tot hun favorieten behoorden. Enkele opmerkelijke reacties
waren:
•

Veel leuke activiteiten om te doen.

•

Groot verschil in de collecties, van een ruimte vol bloemen tot een minuscuul portret.
o

“Er was ook een ruimte waar overal om je heen projecties werden getoond, hier kon
ik wel uren zitten.”

•

Het was een mooi toegankelijk museum met wisselende tentoonstellingen en een mooie vaste
collectie.

•

Interactief.

•

Optische illusie.

•

“Dit vond ik als klein kind geweldig”.

Hierna werd aan de deelnemers gevraagd wat zij aantrekkelijk vinden aan een museum. Hier werden
een hoop antwoorden op gegeven. De meest opmerkelijke antwoorden waren: Interactief, interessante
collectie, mooi gebouw, kunnen wandelen of zitten, variatie, ontvluchten van het hedendaagse en
kastelen en ruïnes. Hieruit zou je kunnen interpreteren dat de deelnemers graag meegenomen worden
in een verhaal, dat ze behoefte hebben aan variatie tussen verschillende collecties en ruimtes, en dat
een fijne sfeer in een museum erg belangrijk is.
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Enquête 2
De resultaten en percentages zijn gebaseerd op de antwoorden van tien studenten.

In deze tweede enquête werden de deelnemers inhoudelijke vragen gesteld over MHV en
tentoonstellingen. De deelnemers van de tweede enquête hadden zich hier via de eerste enquête
vrijwillig voor opgegeven.

De eerste vraag vroeg de deelnemers naar hun ideale tentoonstelling. Hierop zijn verschillende dingen
geantwoord. Een duidelijk terugkerend fenomeen was dat de deelnemers graag duidelijke uitleg
zouden zien bij de kunst. Deze uitleg zou de kunst en context duidelijk moeten maken, maar ook
ruimte overhouden voor de verbeelding. Ook zeiden er meerderen dat ze graag bankjes of zitplekken
zouden hebben in een musea. Daarnaast noemden veel deelnemers film of andere visuele
hulpmiddelen als een optie om de collectie aantrekkelijker te maken. Houdt hierbij wel in gedachten
dat deze resultaten zijn afgenomen bij 10 deelnemers, inhoudelijk zijn deze gegevens dus erg nuttig.
Maar omdat slechts 10 deelnemers mee hebben gedaan moeten we kwantitatief kritisch naar deze
resultaten kijken. Daarnaast zei een van de deelnemers dat hij of zij het aantrekkelijk zou vinden als de
kunst tentoongesteld zou worden in de stijl van het voorwerp (tijd of sfeer). Ook werd er weer
genoemd dat interactieve elementen erg aantrekkelijk zijn voor bezoekers.

Afbeelding 3. Aangeraden media door studenten voor reclame
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De tweede vraag had betrekking op de marketing. Als eerste vroegen wij aan de deelnemers waar een
museum volgens hen het beste reclame kan maken. Het meest gegeven antwoord was ‘school’,
gevolgd door ‘Facebook’ en ‘Instagram’. Een enkeling zei, dat het verstandig kon zijn om reclame te
maken op plekken waar mensen zich vervelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de trein. Als tweede
vroegen wij de deelnemers waar zij reclames zagen die hen het beste bij bleven. 6 Van de 10
deelnemers antwoordde hierop met Instagram, 5 met Facebook, en 4 met school, stad of overige (trein,
YouTube, tv) (afbeelding 3).
De derde vraag ging over aspecten die bijbleven van een goede reclame. Hierop reageerden de
correspondenten met: humor, duidelijke informatie, geen onnodige informatie, felle kleuren, weinig
tekst, veel visuele ondersteuning, catchy phrase, activerende boodschap, kort en krachtig,
achtergrondmuziek en op de emotie inspelend. Ze noemden hierbij als voorbeeld de reclame van de
Plus met de emotionele boodschap en de reclames van bol.com met humor.

De drie vragen die hierop volgden gingen over een aantal van onze ideeën die we wilden pitchen. Zo
gaf een grote meerderheid (80%) aan het interessant te vinden als het museum ‘s avonds een keer
geopend is. Over de ideeën om een fotowedstrijd te houden of objecten anders te presenteren dan
normaal waren de meningen verdeeld, 50% gaf aan hier wel interesse in te hebben en 50% niet.

In vraag 7, 8, 9 en 10 vroegen wij aan de studenten welke ideeën zij hadden om MHV populairder,
aantrekkelijker en bekender te maken. Zij gaven aan dat om studenten te enthousiasmeren voor MHV
er vooral meer reclame gemaakt moet worden. Vooral op de universiteit zelf, maar ook mond-opmond reclame zal goed werken, omdat ze hebben aangegeven dat als vrienden het vertellen ze er zelf
ook wel heen willen gaan. Ze gaven ook aan dat indien ze uitgenodigd worden door vrienden, ze zeker
willen gaan. Bovendien vonden zij interactieve kunstwerken erg aantrekkelijk.

Wij hebben de studenten ook gevraagd hoe zij de buitenkant van het museum zouden aanpakken. Zij
geven aan dat ze graag banners of grote posters willen zien die eventueel specifiek over de
tentoonstelling gaat. Vanaf de buitenkant laten zien waar de binnenkant over gaat.

Meer manieren om studenten te betrekken is door bijvoorbeeld een studentenwedstrijd te beginnen en
kunstwerken van studenten in een ruimte ophangen (dit staat ook uitgewerkt in het hoofdstuk ‘Voor de
toekomst’). Zo is er een persoonlijke band met het museum. Verder kan in de marketing benadrukt
worden dat het een leuk dagje uit is met vrienden.

12

Als laatste is hen gevraagd wat de doorslaggevende factor is bij het bezoeken van een museum. Prijs is
hierbij belangrijk en omdat MHV gratis is voor studenten zou dit een grote doorslaggevende factor
kunnen zijn voor studenten om voor dit museum te kiezen. Verder is een interessante tentoonstelling
belangrijk bij het kiezen voor een museum.
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Conclusie
Uit de eerste enquête kwam naar voren dat slechts 18% van de studenten die deelnamen aan de
enquête op de hoogte waren van het feit dat ze gratis naar MHV kunnen. Dit betekent dat dit nog erg
onbekend is en dat dit een interessant aspect is voor communicatie en marketing waarop gefocust kan
worden en waar rekening mee gehouden moet worden.

De tweede enquête was meer inhoudelijk over MHV en tentoonstellingen in het algemeen. Uit de
eerste vragen kan geconcludeerd worden dat verschillende aspecten bezoekers kunnen aantrekken. Zo
zijn ze vooral enthousiast over: visuele hulpmiddelen bij de kunst, sfeer rondom het tijdperk of thema
en interactieve elementen. Ook bleek uit de tweede enquête dat het museum het beste reclame kan
maken op Facebook, Instagram en op de Radboud Universiteit en HAN. De deelnemers gaven aan dat
de reclames die ze daar tegenkwamen hen het beste bij blijven. Bovendien gaven zij aan dat posters
met veel kleur en weinig tekst het effectiefste zijn als marketingtool.

Er werd aangegeven dat goede reclame een duidelijke boodschap moest bevatten en moest blijven
hangen. Dit kan bereikt worden door middel van een korte reclame met humor of een pakkende zin
met aantrekkelijke visuele ondersteuning.

Verder is het belangrijk om MHV veel te promoten. De buitenkant en de tentoonstelling kunnen erg
interessant zijn, maar als studenten niet weten dat MHV bestaat en zo dichtbij en gratis is, heeft dat
geen effect. Er komt naar voren dat, door deze enquête, studenten al wat meer geënthousiasmeerd zijn,
omdat ze nu meer weten over MHV. Er moet meer reclame gemaakt worden op de universiteit zelf.
Dit kan door middel van de nieuwsbrief die elke maand met de mail wordt verstuurd, door te
verschijnen op de digitale borden op de campus of door flyers en posters op te hangen in de bushaltes
op de campus. Verder werkt mond-op-mond reclame erg goed. Als vrienden zijn geweest of graag
willen gaan zijn zij al geënthousiasmeerd om het ook te bezoeken. Bovendien schept het een
persoonlijke band met het museum als er kunstwerken van studenten worden opgehangen in een
ruimte.
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Overzicht online reviews
Om achter de mening van de bezoekers van MHV te komen, hebben wij een korte analyse gedaan van
de online reviews. De reviews zijn van het forum Google en TripAdvisor afgehaald. In totaal zijn 31
reviews geanalyseerd en hieronder verwerkt.
Voor de analyse van de reviews zijn 17 opvallende reviews geselecteerd. Sommige reviews zijn erg
lang, daarom is ervoor gekozen deze samen te vatten in opsommingstekens om zo de essentie van de
reviews geschreven over te brengen. Ook staan er een aantal citaten bij om het gevoel van de schrijver
achter de review te bewaren. Er dient met een kritisch oog naar de volgende informatie gekeken te
worden. De uitspraken die hieronder vernoemd zijn, zijn bewust opgezocht. Er is gefilterd op vooral
negatieve reviews, maar ook op reviews waar interessante ideeën in vermeld stonden. Deze zijn
gebruikt omdat hier nuttige punten uit gehaald konden worden. Goede reviews, waar geen
verbeterpunten in vermeldt stonden, zijn dus niet betrokken bij deze analyse.
Een aantal quotes:
“Leuk voor een keertje, beetje saai interieur, geen sfeer”
“Meer achtergrondinformatie zou leuk zijn”
“Sfeer en bloedeloos. Héél jammer zo’n zieltogend museum”
“Leuk museum, maar ik mis iets… sfeer. Fascinatie. Blijf er nooit lang.”
“Veel lege ruimtes, kale muren. Enorme collectie, maar een klein deel wordt maar getoond. Erg
saai.”
“Mooiste van het museum is het uitzicht op de Waal, helaas wordt hier geen gebruik van gemaakt.”
“Prachtig, nieuw museum, waar veel te doen is. Niet alleen kijken maar interactief bezig zijn.”
“Echte aanrader! Voor jong en oud… veel leuke activiteiten voor de jeugd, vooral helpen scherven en
bodemvondsten in elkaar te zetten.”
“Leuke workshops, zoals zelf archeologische vondsten plaatsen in een tijdlijn.”
“Mooi opgezet museum, met name de Maria van Gelre opstelling, soms zijn de bijschriften te laag
opgehangen waardoor ze moeilijk te lezen zijn.”
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Vaker genoemde punten:
•

Interieur kan verbeterd worden.

•

Sfeer kan verbeterd worden.

•

Achtergrondinformatie aanbieden aan de bezoekers.

•

Interactief is aantrekkelijk voor bezoekers.
o

o

Zelf meewerken aan archeologie.

Veel mensen die zeggen; “leuk voor één keertje”. Belangrijk om te gaan zorgen dat ze
terugkomen.

Eenmalig genoemd:
•

Bordjes waren niet overal goed te lezen, vanwege de belichting. Ook hingen deze soms op
onlogische plekken.

Een groot punt van aandacht is dat de laatste reactie van het museum op een van deze reviews negen
maanden geleden was. Wij raden aan om een actief sociaal mediabeleid te hanteren en te reageren op
de mensen die iets op of aan te merken hebben om zo de reputatie van het museum te verbeteren. In de
hoofdstukken ‘Het marketingplan’ en ‘Voor de toekomst’ gaan wij verder in op adviezen voor het
gebruik sociale media.
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De tentoonstelling
Het MHV heeft in het begin aangegeven of wij ons ook wilden focussen op de tentoonstelling ‘de
Pest’ om deze aantrekkelijker te maken voor studenten. Als commissie hebben wij ons verdiept in de
pest en tentoonstellingen in het algemeen. Hier hebben wij algemene richtlijnen uit gehaald die
gebruikt kunnen worden voor ‘de Pest’ en toekomstige tentoonstellingen.

In dit hoofdstuk presenteren wij ideeën en plannen die naar ons idee zouden moeten bijdragen aan een
positieve ervaring van de tentoonstelling door studenten. Wij hebben onderzocht wat de studenten
graag willen (m.b.v. de enquête en bronnenonderzoek) en wij hebben hiernaar gehandeld.
Ten eerste hebben wij ons gefocust op ‘De opzet van de tentoonstelling’. Verder gaan we in op ‘De
chillroom’. Dit is een ruimte die verbonden is met de tentoonstelling, informatief is en waar de
bezoekers kunnen ontspannen en nadenken en de tentoonstelling kunnen laten bezinken. Daarnaast
komt ‘Het science lab’ aan de orde. Hier kunnen bezoekers zich verder verdiepen in voorwerpen die in
het museum staan of het verhaal erachter. Ze kunnen hun innerlijke wetenschapper ontdekken en
verkennen. Bovendien sluit het aan op de behoefte aan interactie, wat studenten erg belangrijk vinden
zoals uit de enquête naar voren kwam. Vervolgens gaan wij in op de ‘Geurbeleving’. Dit is een
element dat de beleving vergroot, zorgt voor interactiviteit en spanning. Dit resulteert erin dat
studenten getriggerd zouden worden en erover blijven praten. Dan komen de ‘Verhaallijnen in de
tentoonstelling’ aan bod. Door middel van deze verhaallijnen kun je het museum elke keer opnieuw
beleven en nieuwe dingen ontdekken. Tot slot, gaan wij nog in op een nieuwe manier voor audiotours.
Dit noemen wij ‘De ultieme geluidservaring’. Kortom, wij hebben op vele manieren de tentoonstelling
benaderd, zowel qua beleving, inhoud en presentatie.

Bovendien, hebben wij nagedacht over het promoten van de tentoonstelling en over hoe de sfeer van
de tentoonstelling het beste kan worden weergegeven. Om deze reden zijn wij aan de slag gegaan met
een filmmaker. Het resultaat is te vinden in ‘Appendix 8’.
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De opzet van de tentoonstelling
We gaan nu verder in op hoe de indeling van het museum precies kan worden vormgegeven om de
tentoonstelling aantrekkelijk te maken voor studenten.

Ten eerste is het natuurlijk belangrijk om een inleiding bij binnenkomst van de tentoonstelling te
houden, zodat iedereen die binnenkomt over dezelfde informatie beschikt. Wij denken dat het in de
inleiding aantrekkelijk is voor studenten om een actievere houding van de bezoeker te creëren. Dit kan
bijvoorbeeld door de informatie op zo’n manier te brengen dat er tegen jou wordt gesproken in plaats
van in het algemeen. Hierdoor word je meegetrokken in het verhaal.

De inleiding van de tentoonstelling moet indrukwekkend zijn. We dachten er bijvoorbeeld aan om de
inleiding in een kleine groep in een aparte ruimte te geven. Als je deze ruimte binnenkomt, denken wij
dat het goed is als je echt het gevoel hebt dat je het desbetreffende tijdperk in bent gestapt (dit werd
ook in de enquêtes gesuggereerd). Hiervoor zouden zelfs geur en bewegende projecties kunnen
worden gebruikt, naast natuurlijk attributen, etc. Om de informatie van de inleiding over te brengen,
stellen wij een filmpje voor, omdat visuele middelen het makkelijker maken om de informatie te
volgen en te verwerken. Uit onze enquêtes is namelijk opnieuw gebleken dat visuele middelen erg
aantrekkelijk zijn.
Daarnaast hebben we specifiek voor ‘de Pest’ ook een idee van wat voor sfeer in de inleiding zou
kunnen worden gecreëerd. Aangezien de tijd van de pest bekend staat om dood en verderf, denken wij
dat er een duistere sfeer moet zijn. Dus weinig licht en donkere muren en vloeren. Wij realiseren ons
dat het niet de bedoeling is dat de tentoonstelling helemaal in het thema van de dood staat. Toch
denken wij dat het aan het begin van de tentoonstelling belangrijk is dat mensen de stereotypes van de
pest herkennen. Later in de tentoonstelling kan er natuurlijk een contrast worden gecreëerd waarbij
mensen de andere kanten van de tijd te zien krijgen. Dit zou een verbazend effect kunnen hebben
waardoor de mensen door de tentoonstelling aandachtig blijven volgen.

Voor het filmpje in de inleiding denken wij dat een lage mannenstem de informatie moet overbrengen,
omdat dit bij de sfeer past. Er kan ook voor een verbazend effect worden gegaan. Bijvoorbeeld door
een kinderstem te gebruiken die over zijn of haar leven vertelt. Dit brengt emoties en medeleven los in
mensen.
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Het beeld zou enigszins schrikwekkend kunnen zijn om een
indruk achter te laten. Maar dit moet natuurlijk niet zo
beangstigend zijn dat het niet toepasbaar is voor kinderen. Wij
zijn onder andere hierop gekomen door de introducties van
attracties van pretparken, bijvoorbeeld door de ‘Stretching
Room’ van Phantom Manor in Disneyland en ‘De Baron 1898’

Afbeelding 4. De Baron 1898

in de Efteling (afbeelding 4). Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het museum in een pretpark
verandert, maar de inleidingen van deze attracties geven een beeld van de sfeer die we zouden willen
creëren. De bezoeker wordt namelijk een verhaal in gesleept. Natuurlijk moet het in het geval van het
museum wel informatiever zijn en misschien wat minder kinderachtig.

Het middenstuk van de tentoonstelling wordt voornamelijk gebruikt om de informatie over te brengen
en bijzondere stukken te laten zien. Wij hebben een paar ideeën over de manier waarop dit kan worden
gedaan die in de smaak vallen bij studenten. Echter, de focus van dit rapport ligt voornamelijk op de
inleiding en het einde.

Ten eerste zijn projecties erg indrukwekkend en ze zijn
makkelijk aan te passen voor een andere tentoonstelling. Ook
denken wij dat het gebruik maken van digitale
informatieborden beter is, omdat deze aan de tentoonstelling
kunnen worden aangepast en de taal makkelijk te veranderen
is. De ruimtes zouden, net zoals in de inleiding, aangepast
kunnen worden op het relevante tijdperk. Mochten er meerdere
tijdperken relevant zijn, is het natuurlijk goed om dan de

Afbeelding 5. Projecties

chronologische volgorde aan te houden zodat je, bij wijze van
spreken, een reis door de tijd maakt.

De stukken van de tentoonstelling zouden op een aparte manier
opgesteld kunnen worden. Dit in plaats van bijvoorbeeld een
simpele, statische opstelling waar stukken gewoon naast of
onder elkaar staan. Het is belangrijk om goed gebruik te maken
van de ruimte die er is. Het MoMa in New York is een
voorbeeld van een museum waar een aparte manier van
opstellen wordt toegepast (afbeelding 6).

Ook hebben wij nagedacht over hoe wij deze ideeën kunnen
toepassen op de tentoonstelling ‘de Pest’. Voor ‘de Pest’
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Afbeelding 6. Het MoMa

hebben wij onder andere donkere muren en vloeren in gedachten. Met projecties zou bijvoorbeeld
weergegeven kunnen worden hoe het leven op straat er in die tijd uit zag. Daarnaast is contrast erg
belangrijk. Niet alles hoeft donker en grauw te zijn, maar meerdere zintuigen en emoties moeten
worden geprikkeld. Dit kan bijvoorbeeld, door af te wisselen met donkere en felle lichten. Dit zou
natuurlijk perfect kunnen door een link te leggen met COVID-19. De felle lichten passen bij de
klinische sfeer van tegenwoordig.

Het einde van de tentoonstelling moet een impressie achterlaten, aangezien men zich meestal het eind
en het begin herinnert. Hier moet dus een element in zitten dat bijzonder is. Een voorstelling moet
nooit abrupt stoppen. Bezoekers zitten namelijk vaak nog met allerlei vragen die zijn opgekomen
tijdens de tentoonstelling. Bezoekers worden uit het dagelijks leven getrokken en ze gaan helemaal op
in een andere situatie. Mensen vinden het fijn om de situatie geleidelijk te verlaten.

Afbeelding 7. Contrast

Afbeelding 8. De verspreiding van de pest in 2016

Op het einde kan een link gelegd worden tussen de tentoonstelling en het leven van de bezoeker. Dit
zorgt ervoor dat de tentoonstelling en informatie ervan minder ver van de bezoeker af staat. Zo kan
iets uit de geschiedenis gelinkt worden met dingen die we nu nog kunnen zien of gebruiken. Dit zou
gebruikt kunnen worden door een groot contrast te creëren. De laatste kamer van het middenstuk zou
dan een donkere kamer kunnen zijn die symbool staat voor de zwarte dood en de donkere eeuwen. De
kamer van het einde is dan een lichte, witte kamer die dan symbool staat voor deze tijd waarin alles
schoon is. Dit kan zelfs geassocieerd worden met een steriel ziekenhuis om het actueler te maken
i.v.m. COVID-19. Je kan op het einde dus gelijkenissen maken tussen toen en nu.

Tot slot, zou het goed zijn om aan het einde een blikvanger te plaatsen. Dit zou bijvoorbeeld iets
kunnen zijn waarbij mensen een selfie willen maken, zoals een spiegel, masker of zelfs green screen
waarbij je jezelf kunt plaatsen in de tijd van de tentoonstelling. Het is de bedoeling dat mensen er
foto’s mee maken en die op sociale media plaatsen wat voor publiciteit zorgt. Daarnaast zorgt een
spetterend einde ervoor dat mensen positief terugkijken op de tentoonstelling en eventuele nieuwe
bezoekers hierover vertellen.
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De chillroom
Uit onze enquêtes is gebleken dat veel studenten behoefte hebben om in een museum even een plek te
hebben om te gaan zitten en waar ze alle informatie even rustig op kunnen nemen. Wij waren het daar
als denktank helemaal mee eens en hebben daarom de ‘chillroom’ bedacht. Dit is geen vervanging
voor het café beneden. Het is een toevoeging aan de tentoonstelling en de ruimte heeft dan ook te
maken met de tentoonstelling.

De chillroom heeft dus te maken met de tentoonstelling, is informatief en mensen kunnen er rustig
zitten en nadenken. Om deze ruimte te creëren vinden wij het een interessant idee om projecties te
gebruiken. Door projecties te gebruiken voor de ruimte kan de sfeer goed worden weergegeven en kan
dezelfde ruimte en hetzelfde materiaal gebruikt worden voor meerdere tentoonstellingen. Ook is het zo
makkelijker om de ruimte donker of licht te maken aan de hand van de tentoonstelling (in het geval
van de pest donker). Natuurlijk moet er ook ruimte zijn om te kunnen zitten en eventueel zijn tafeltjes
ook handig. Deze zitplekken moeten comfortabel zijn, maar als het kan is het ook leuk om de
zitplekken in de sfeer van de tentoonstelling te houden.

Ook denken wij dat het belangrijk is om mensen wat materiaal te geven om over na te denken in de
chillroom. Om deze reden bedachten wij dat er vragen op de muren kunnen worden geprojecteerd
waar de bezoekers over na kunnen denken. Deze vragen slaan dan op het leven van de persoon zelf of
op de samenleving van nu. Voorbeelden voor de pest zijn: “Hoe zou het zijn als ik de pest had?” of
“Hoe zou het zijn als we nu, met COVID-19, in dezelfde omstandigheden zouden leven als in de tijd
van de pest?”. Deze vragen zouden regelmatig veranderd kunnen worden om het interessant te houden
voor mensen die vaker naar de tentoonstelling terugkomen.

Afbeelding 9. Comfortabele zitplekken

Afbeelding 10. Projecties

21

Voor de chillroom hebben we al een ruimte in het gebouw in
gedachten. Dit kan natuurlijk veranderd worden, maar we
hebben deze ruimte gekozen om duidelijk te maken waar in
de tentoonstelling de chillroom ongeveer zou komen te zitten.
Naar onze informatie zal de tentoonstelling plaatsvinden in
het deel van het gebouw dat op de plattegrond te zien is. Wij
denken dat kamer C18 een goede ruimte zou zijn om een
chillroom te maken. Dit denken wij, omdat deze ruimte in het
midden van de tentoonstelling zit en omdat er ingangen aan
meerdere kanten zitten. Het is ook erg makkelijk om terug
naar deze ruimte te komen aan het einde van de
tentoonstelling, om nog eventjes gezellig te zitten of na te
denken.

Afbeelding 11. MHV-plattegrond
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Het science lab
Vaak zijn bezoekers geïnteresseerd in hoe de voorwerpen in het museum verkregen zijn, in het verhaal
hierachter, over het maken van de tentoonstelling, over de herkomst van de objecten of over onderzoek
zelf. Dit komt vaak niet aan bod, maar kan wel getoond worden in een science lab. In een ‘science
lab’ kunnen bezoekers hun innerlijke wetenschapper ontdekken en verkennen. Dit lab biedt veel
mogelijkheden en is toepasbaar op alle tentoonstellingen, of het nu de vaste collectie is of een
tijdelijke. Het wetenschappelijke sluit ook aan op de interesses van bètastudenten, die vaak minder
snel naar een museum gaan voor kunst en oudheid. Studenten zijn studenten omdat ze iets willen
leren, dus hier kan op ingespeeld worden. In het science lab zou je spelenderwijs meer kunnen leren,
zo leer je nieuwe dingen zonder er bewust van te zijn. Dit sluit weer aan op de behoefte aan interactie,
wat gebleken is uit de enquête. Dit is iets wat interessant is en rustgevend kan werken, aangezien
studenten al de hele dag in de boeken zitten. Het science lab kan ook gecombineerd worden met het
archeolab dat al aanwezig is in MHV. Nu staat het op de website onder kinderactiviteiten, terwijl het
ook leuk en interessant kan zijn voor volwassenen en zeker voor studenten. Het is dan ook een idee
om dit onder activiteiten te zetten, zonder er een leeftijd aan te binden.

Afbeelding 12 & 13. Het Science Lab in NEMO Science museum

Activiteiten in het science lab
Puzzelen is niet alleen leuk voor kinderen en mensen op hogere leeftijd. Studenten vinden dit ook leuk
om te doen, zoals is gebleken tijdens de intelligente lockdown. Activiteiten zoals het in elkaar zetten
van een oud voorwerp, kan dus voor alle leeftijdscategorieën zijn. Het is dan ook belangrijk dit niet
onder kinderactiviteiten te vermelden, omdat dit de drempel voor studenten verhoogd om hier een
kijkje te nemen. Je zou zelfs met behulp van een tablet een digitaal voorwerp in elkaar kunnen zetten.
Nadat dit voorwerp in elkaar gezet is, zou je kunnen klikken op de ‘meer informatie’ knop en meer
leren over het voorwerp. Ook zou je een digitale schuifpuzzel kunnen gebruiken, die na een aantal
minuten een andere puzzel wordt als die is voldaan.

Wat ook interessant kan zijn is een mysterie oplossen. Zo zou je een raadsel kunnen gebruiken. Vaak
praten mensen hier naderhand nog over met elkaar. Het antwoord wordt dan pas na een maand bekend
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gemaakt en er komt weer een nieuw raadsel. Zo zou je bezoekers kunnen stimuleren vaker te komen.
Vaak kunnen mensen er niet tegen als ze het antwoord niet hebben en zullen ze terugkomen voor het
antwoord. Het volgende zou bijvoorbeeld op de pest toegepast kunnen worden: er zijn vier personen
van die tijd, elk met een ander achtergrondverhaal. Wie zou besmet kunnen zijn geweest en het dorp
kunnen besmetten? Je zou dan zelfs met tijdlijnen kunnen werken wie waar wanneer en met wie is
geweest.
Voor de tentoonstelling ‘de Pest’ kan het interessant zijn om via een microscoop naar de bacterie die
de pest veroorzaakt te kijken. Dit hoeft geen echte microscoop te zijn, aangezien die enorm duur zijn.
Je gebruikt dan de vorm van een microscoop waar je doorheen kan kijken en gebruikt elektronische
afbeeldingen om het beeld te tonen. Dit is dus makkelijk aanpasbaar voor andere tentoonstellingen.
Het kan ook heel interessant zijn om te vertellen hoe ze de pest diagnosticeerden in het verleden en
hoe ze het nu doen. Daag bezoekers uit om wat ze gezien en geleerd hebben tijdens de tentoonstelling
weer terug te halen. Laat ze bijvoorbeeld naar gebitten kijken van personen besmet met de pest en laat
ze na afloop bepalen wie er besmet was aan de hand van zijn of haar gebit.

Een groot aantal studenten wie wij gesproken hebben, gaven aan veel interesse te hebben in
geschiedenis. Zo kun je met gebruik van filmpjes een time-laps laten zien van hoe dingen over de tijd
veranderd zijn. Voorbeelden hiervan zijn: een kaart die het verloop van verspreiding van de pest of
Romeinen laat zien. De kleur die de grootte van het gebied aangeeft verandert zodra de jaartallen
toenemen. Bewegende beelden met opvallende kleur vallen namelijk snel op. Deze zouden op de muur
geprojecteerd kunnen worden om de ruimte optimaal te benutten. Ook zou je een documentaire
kunnen afspelen.

Aankleding van het science lab
Om het science lab te laten slagen, moet er een gevoel gecreëerd worden dat roept: ‘wetenschap!’.
Wetenschap is meer dan alleen scheikunde en natuurkunde. Het moet voor jong en oud zijn. Dus er
moet ook met verschillende hoogtes gewerkt worden. Zo kun je een deel maken voor kinderen en een
deel voor volwassenen. De ruimte moet optimaal benut worden, waarbij de muren niet leeg gelaten
moeten worden. Hierbij kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van projecties of posters.
Bezoekers moeten het gevoel krijgen nog niet alles gezien te hebben na een bezoek, waardoor ze vaker
gaan terugkomen.
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Geurbeleving
Studenten hebben aangegeven dat ze een tentoonstelling met interactiviteit erg interessant vinden. Het
vergroten van de beleving zorgt voor een langer verblijf en een intensere band met de kunst. Uit
onderzoek blijkt dat geur voor 45% verantwoordelijk is voor de beleving. Verder kunnen mensen een
jaar later de geur nog voor 65% herinneren, terwijl dat voor beelden na drie maanden nog maar 50% is
(Museum Beleving, 2020). Het is op veel manieren toepasbaar bij de beleving. Daarom zijn wij ons
gaan focussen op het zintuig reuk.

We hebben contact gehad met een bedrijf, Iscent, dat speciale geuren maakt voor onder andere musea.
Wij wilden graag informatie over hoe je een geur over kan brengen, maar ook hoe je een ‘vieze geur’
kan presenteren zonder dat het als erg schrikwekkend wordt ervaren. Uit het gesprek kwam naar voren
dat het leuk is als geuren op het randje zitten. Het moet gedurfd zijn om een boodschap krachtig te
maken en een impact te maken. Het is een krachtig medium om te gebruiken en als het spannend is,
onthouden mensen het beter (Iscent, 2020).

Dit bedrijf heeft al geuren gemaakt voor de Middeleeuwen, zoals riool, gracht met uitwerpselen en
rottingsgeuren. Dit zou ook toegepast kunnen worden bij de tentoonstelling ‘de Pest’. Verder zouden
ratten uitwerpselen of andere pest-geassocieerde geuren gebruikt kunnen worden. De geur die je wilt
gebruiken ligt er ook aan of het specifiek hoort bij een kunstwerk of dat het gaat over de
tentoonstelling in het algemeen.
Wij vinden het belangrijk om geen waarschuwingsborden erbij te zetten, zoals “Pas op deze geur kan
stinken”. De geur wordt zo gemaakt dat het vies ruikt, maar niet dat het zo erg is dat je er misselijk
van kan worden. Met zo’n bord verdwijnt ook de spanning en impact van de geur, die juist zo
belangrijk is. Wat het wel uitdagend maakt, is om erbij te zetten: “Durf jij het aan?”. Hiermee kan je
onder andere jongeren nog meer uitdagen en motiveren actief mee te doen aan de tentoonstelling.

Er zijn veel variaties in hoe een geur gebruikt kan worden. Zo kan het passief in een potje of geurkaars
verwerkt zitten of een klepje dat geopend kan worden. Maar het kan ook verwerkt worden in iets.
Bijvoorbeeld dat je naar een scherm kijkt en daarachter zit een ventilator met geur en op een bepaald
moment in het filmpje komt de geur aanblazen. Dit maakt het interactief en onverwachts.
Belangrijk is dat geur niet alleen voor de tentoonstelling ‘de Pest’ gebruikt kan worden, maar ook voor
de vaste exposities en toekomstige tentoonstellingen. Bovendien is het niet alleen aantrekkelijk voor
studenten, maar voor elke leeftijdsgroep. De interactiviteit en spanning maakt het wel dat studenten
hierdoor getriggerd worden en er over blijven praten.
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Verhaallijnen in de tentoonstelling
Het doel van een museum is om bezoekers vaker te laten terugkomen. Elke keer als bezoekers
terugkomen moeten ze de voorwerpen op een andere manier zien. Hoe kan een museum met
maandenlang dezelfde tentoonstellingen zo bijzonder blijven? Wat is er anders dan andere musea?

Het bijzondere aan dit museum is het feit dat je meerdere verhaallijnen kan volgen. Telkens als je
terugkomt, kruip je in de huid van iemand anders. Geschiedenis is dan meer dan het verleden, die
geschiedenis wordt jouw leven voor de komende minuten, misschien wel uren! Hoe was het om een
soldaat te zijn? Wat was de waarde van gouden munten voor een Romeinse keizer? En wat was die
voor een boer? Welke bezittingen had je als slaaf? Hoe zag jouw levensverhaal eruit?

De bron waar ons idee voor verschillende verhaallijnen vandaan komt, is Bandersnatch, dat op Netflix
is gelanceerd als onderdeel van de serie Black Mirror (van bedenker Charlie Brooker). Daarin wordt
de kijker nadrukkelijk in de zetel van God getild. Met enige regelmaat verschijnen er keuzes in beeld
die de kijker kan maken, waarbij het verhaal zich in tweeën splitst. Zo splitst het verhaal zich op in
vele lijnen, die uitlopen op talloze eindes.

Verhaallijnen kun je dus interessanter maken door de bezoekers keuzes te laten maken. Als ik hiervoor
kies wat gebeurt er dan? En wat als ik nou het andere gekozen had? Studenten zijn nieuwsgierig en
willen graag weten welke consequenties hun keuze hebben gehad in vergelijking met de andere opties.
Dit maakt het interessant om vaker terug te komen als er niet genoeg tijd was om alles te verkennen in
een museumdag. Dit concept is niet alleen interessant voor studenten, maar voor alle leeftijden.
Oorlogsmuseum Overloon heeft jaarlijks een evenement genaamd ‘Museum in het Donker’. Op deze
avond worden verschillende verhaallijnen verteld die bezoekers meenemen naar het verleden. Het was
ons idee om naast de bezoeker mee te nemen naar het verleden, de bezoeker ook echt even te laten
leven in het verleden.

Dit kan worden gedaan door, aan het begin van de tentoonstelling, de bezoekers bepaalde personages
toe te wijzen. Voor de tentoonstelling over de middeleeuwen zijn voorbeelden van deze personages:
ridder en jonkvrouw, monnik en non, horige en landheer en misschien zelfs koning. Bij elk personage
hoort een unieke route waar eigen keuzes worden gemaakt. Een voorbeeld van een keuze voor een
boer, “Ga bij een landheer wonen en sta een deel van de oogst af of kies ervoor een zelfstandige boer
te worden zonder bescherming”. Als de keuze is gemaakt word je naar het volgende stuk in de
tentoonstelling geleid waar een nieuwe keuze wacht. Dit pad verschilt als je een andere keuze had
gemaakt. De keuzes die gemaakt worden, leiden elk tot een uitkomst die leidt naar de volgende keuze.
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Het zou mooi zijn als er één centraal object was aan het einde van de tentoonstelling dat elke
verhaallijn samenbrengt. Op dit object kan gereflecteerd worden vanuit de verschillende personages.
Bijvoorbeeld, hoe zou een ridder naar dit voorwerp kijken in tegenstelling tot een boerin?

Op deze wijze wandel je door de tentoonstelling. Door middel van de verhaallijnen is het leuk om
terug te komen naar de tentoonstelling en deze als een ander personage te beleven. Door inzichten te
bieden over hoe de kenmerken van de middeleeuwen effect hadden op het leven van de verschillende
personages, kijk je bij elk personage op een hele andere manier naar de tentoonstelling. Aan het einde
van de tentoonstelling komt er een bepaalde eindsituatie uit de verhaallijnen. Misschien ben je in stand
gerezen, heb je 6 hongerige kinderen of zit je in de gevangenis. Het kan allemaal.
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De ultieme geluidservaring
Er wordt al veel gebruik gemaakt van audiotours in musea, waaronder ook in MHV. Dus het concept
is niet helemaal nieuw. Maar de audiotour zou voor meer gebruikt kunnen worden dan alleen
informatie verschaffen in gesproken vorm. Zintuigen spelen een belangrijke rol in het creëren van een
gevoel. Zo zou het gehoor ook gebruikt kunnen worden om een sfeer en illusie te creëren. Naast de
fragmenten met informatie, zou je fragmenten kunnen toevoegen met alleen omgevingsgeluiden die
passen bij de tentoonstelling. Het kan functioneren als een muziek op de achtergrond, terwijl je dwaalt
door de tentoonstelling. Zo kan je denken aan omgevingen als een markt, legerkamp of de natuur.
Hierbij horen geluiden als gesprekken, zwaardgevechten, vogels of wind. Je krijgt op deze manier het
gevoel deel uit te maken van de tentoonstelling zelf. Een audiotour waarbij alleen uitleg wordt
gegeven over de stukken spreekt studenten minder aan. De audiotour met omgevingsgeluiden en sfeer
maakt meer indruk en blijft beter hangen. Dit zorgt voor interactie tussen de student en omgeving en
geeft variatie binnen de tentoonstelling zelf. Uit de enquête is al gebleken dat studenten veel waarde
hechten aan interactie.
Hoe zien wij dit voor ons? De tour begint met een inleiding waarin de spreker de bezoeker verwelkomt
en een situatieschets maakt van de tijd waarin de tentoonstelling zich afspeelt. Er moet gestreefd
worden naar een zo duidelijk mogelijk beeld, zodat de bezoeker het ook voor zich kan zien. Dit
concept werkt heel goed voor beelddenkers. Je kunt bijvoorbeeld een stad of dorp beschrijven, waarin
je uitlegt hoe het eruit ziet. Alles wordt verteld over de omgeving. De bezoeker heeft het gevoel dat de
audiotour zich afspeelt in de tijd van de tentoonstelling. Vanaf dat oogpunt, alsof je echt in het verhaal
zit, wordt de audiotour verteld. Begin met de indrukken die je uitgelegd wil hebben. Vervolgens
probeer je persoonlijk in te spreken op de bezoeker. Probeer de bezoeker mee te nemen in het verhaal.
Omschrijf emoties die men toen had als dit mogelijk is. Vertel over ideeën die toen rondgingen of
feiten die we nu weten. Bij ‘de Pest’ zou je kunnen vertellen dat de helft van de Europese bevolking
overleed aan de pest. Je zou ook meerdere locaties in die tijd kunnen beschrijven. Hierbij kun je
denken aan het verschil tussen stad en platteland of tussen allerlei landen. Je zou de audiotour verder
kunnen personaliseren door het te combineren met de verhaallijnen die eerder uitgelicht werden.
Tot slot is het, in verband met corona, een idee om gebruik te maken van wegwerp oortjes voor het
apparaatje voor de audiotour. Ook zou de bezoeker zijn of haar eigen oortjes kunnen gebruiken.
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De evenementen
Om MHV toegankelijker te maken voor het studerend Nijmeegse publiek, lijkt het ons een goed plan
om door middel van educatieve, culturele en ronduit interessante evenementen en activiteiten de
interesse van studenten te prikkelen. In dit hoofdstuk hebben wij drie evenementen uitgelicht en tot in
detail onderzocht. Wij hebben hiervoor onder meer gebruikgemaakt van vier door ons bedachte
criteria. Wij denken dat het naleven van deze criteria ervoor zal zorgen dat ieder evenement uit kan
monden tot een succes. Deze criteria komen voornamelijk voort uit de resultaten van de enquête. De
vier criteria en bijbehorende vragen zijn:

1. Toegankelijkheid voor alle doelgroepen:
o

Hoe is het evenement aantrekkelijk en relevant voor zowel studenten, als gezinnen met
kinderen en voor jongeren (scholieren), evenals ouderen?

2. Link met de collectie van MHV:
o

Hoe is het mogelijk om bij het evenement een duidelijke link te leggen met de collectie van
MHV?

o

Kan dit uitsluitend bij een specifieke tentoonstelling toegepast worden of kan het ook worden
gebruikt bij de vaste collectie van MHV?

3. Originaliteit:
o

Is een dergelijk evenement vaker toegepast in een museale context of daarbuiten? Hoe
effectief was dit?

o

Als het een geheel nieuw idee is, hoe kunnen we dan inschatten hoe effectief dit is?

4. Continuïteit:
o

Hoe kan dit evenement bijdragen aan de instandhouding van een relatie tussen de student en
MHV?

o

Hoe zorgt dit evenement ervoor dat de student verbonden blijft met MHV? Denk hierbij aan
een vervolgbezoek, het volgen van sociale media, een samenwerking met het museum op het
gebied van studie, stage of activiteiten van studieverenigingen.
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Film- en debatavond
Het lijkt ons een idee om in MHV zelf een culturele avond te
organiseren waarbij alles rond een centraal thema staat. Neem als
voorbeeld de tentoonstelling ‘de Pest’; je komt de zaal binnen en
allereerst verkondigt een expert over pandemieën zijn kennis
over het onderwerp, denk aan een belangrijke onderzoeker aan
het Radboudumc. Ook legt hij of zij het verband met MHV uit.
Wat in dit deel van de avond van belang is, is dat het publiek
helder geïntroduceerd wordt in het thema en dat zij wordt
geprikkeld om dieper na te denken over hun vooringenomenheid
van het onderwerp. Daarna wordt een film gedraaid die aansluit
bij dit onderwerp; denk bijvoorbeeld aan The Andromeda Strain
(1971) (zie ‘Appendix 1A). Het publiek wordt dan geconfronteerd
met niet één, maar met meerdere invalshoeken over een bepaald
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thema en een film prikkelt meer zintuigen dan puur een college. Naderhand is er ruimte voor debat en
gesprek; geef het publiek de kans om even te ontluchten en te reflecteren, nu ze voor zichzelf veel
meningen hebben gevormd over een veelbewogen onderwerp. Dit kan zowel in de zaal, als in het café,
waar na de vertoning een afsluitende borrel zal plaatsvinden.
Deze avond zou in principe ook kunnen plaatsvinden in een theaterzaal of bioscoop van een externe
partij. Bijvoorbeeld in arthouse Lux, dat al meerdere jaren ervaring heeft in het organiseren van
debatten en avondcolleges, of in andere cultuurhuizen, zoals de Lindenberg. Voordeel hiervan is dat de
avond gegarandeerd in goede banen zal verlopen, aangezien professionele apparatuur en expertise hier
aanwezig zijn. Ook zal het een vertrouwde plek zijn voor studenten, wat kan resulteren in een grotere
opkomst dan in MHV zelf. Wat hierbij wel een nadeel is, en waar dus goed op moet worden gelet, is
dat het organiseren van een MHV-activiteit buiten het museum de relatie tussen het evenement en
MHV vervaagt. Onze voorkeur gaat derhalve uit naar het organiseren van de avond in MHV zelf, mits
de techniek het toelaat.
Toegankelijkheid: Dit evenement is toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen, maar het lijkt ons het
beste om de promotie en marketing te richten op studerend Nijmegen. Het bovenstaande is namelijk
uitermate geschikt voor studenten en mensen die in het algemeen geïnteresseerd zijn om kennis te
vergaren of om een film te kijken. Voor zeer jonge kinderen is deze avond wellicht minder geschikt,
omdat het publiek de aandacht er voor een langere periode bij moet houden. Dit kan eventueel
opgelost worden door voor die groep een filmmiddag te organiseren, waarbij op simpel en elementair
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niveau de tentoonstelling wordt uitgelegd in het museum, en waar naderhand een fragment van een
film (documentaire ofwel kinderfilm) wordt vertoond.
Link met MHV: Hierin ligt de taak voor de spreker of expert. Hij of zij zal in het mini-college
duidelijk naar voren moeten brengen dat MHV een plek is om meer informatie te vergaren over het
bediscussieerde thema. Denk aan het noemen van bepaalde objecten in de collectie van de
tentoonstelling, of simpelweg door heel vaak MHV te blijven vermelden.
Originaliteit: Tijdens ons onderzoek kwamen wij bij een studievereniging van de Open Universiteit
terecht die een filmclub gaat oprichten en iedere twee maanden een vertoning zal organiseren over een
maatschappelijk relevant onderwerp. Deze vereniging zou kunnen fungeren als het eerste
aanknopingspunt voor MHV met betrekking tot het organiseren van deze activiteit. Zelf heeft een van
de leden van onze denktank vorig jaar met de JFV een filmavond met minicollege georganiseerd over
kunstroof en de juridische nasleep daarvan aan de hand van de film ‘Woman in Gold’ en dat viel erg in
de smaak bij studenten. Dus dit idee is voor MHV relatief nieuw (uitgezonderd De Biënnale), maar is
al een aantal keer in Nijmegen e.o. uitgeprobeerd en met succes. In NEMO Amsterdam wordt dit
bijvoorbeeld gedaan, en wel op het dak! Dit sluit mooi aan op de geplande verbouwing in de
beleidsplannen van MHV.
Continuïteit: Om studenten ook inhoudelijk te betrekken bij de filmavonden, is het aan te bevelen dat
er een paar studenten betrokken zijn bij de organisatie. Ook kan de mogelijkheid geboden worden aan
studenten om zelf met suggesties voor thema’s en films te komen. Studenten kunnen verzoekjes doen
of met voorstellen komen in de trant van: “Deze film wil ik graag zien en ik denk dat het goed aansluit
bij MHV”. Het is daarbij belangrijk om dit ook via sociale media te delen met studenten. Eventueel
kan MHV ook dienen als een podium waarbij studieverenigingen, zoals die van de Open Universiteit,
maatschappelijke issues kunnen aankaarten. Dit alles in MHV (of op het dak) kan er al voor zorgen dat
studenten bekend worden met het museum en hier ook vaker terug zullen komen.
Uit de informatie die aan ons verstrekt is door NEMO Science Museum blijkt dat hun filmvertoningen
tijdens de zomerweken in Amsterdam voornamelijk gelden als een van de vele buitenevenementen die
deze hoofdstad rijk is in deze periode. Het dak van NEMO dient hierbij als een heus stadsplein, waar
jong en oud samenkomen om aan de drukte van de stad te ontkomen. Enig wetenschappelijk doel
hebben de filmvertoningen niet en ook een band met het museum is niet een streven. Het museum
heeft derhalve ook geen noemenswaardige influx meegemaakt van studenten of jongeren die hierdoor
in het museum te vinden zijn. Wel moet gesteld worden dat NEMO vooral scholieren als doelgroep
heeft.
Hoe wij de film- en debatavond van MHV voor ons zien is enigszins anders dan de inkijk van NEMO.
Allereerst willen we benadrukken dat wij als studenten ons erg aangetrokken voelen tot evenementen
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met een wetenschappelijk aspect, iets wat wij kunnen herleiden naar ons eigen vakgebied. Dit komt
onder meer naar voren in de enquête en ook andere musea lijken deze interesse op te nemen. Hierom
zouden wij voorstellen om hierop in te spelen, door een film- en debatavond te organiseren waarin
wetenschap de boventoon voert. Enkele speerpunten:
•

Nodig een hoogleraar uit om iets te vertellen over de academische achtergrond van een
huidige tentoonstelling of (nog beter) laat hem in debat gaan met een conservator om de
mening van het publiek studenten aan te wakkeren.

•

Bied een extra inzicht door een film te vertonen, waarin het onderwerp nogmaals op een
nieuwe manier wordt belicht en maak studenten enthousiast over de tentoonstelling.

•

Zorg ervoor dat, wanneer zij de filmzaal verlaten, studenten gemotiveerd zijn om zelf meer
onderzoek te doen naar dit interessante onderwerp en waar kan dit beter dan in MHV.

Neem als voorbeeld ‘de Pest’-tentoonstelling. Laat een hoogleraar epidemiologie van de universiteit
langskomen om te vertellen over hoe een virale uitbraak (zoals corona) zich razendsnel kan
ontwikkelen en wat de gevolgen voor de maatschappij zijn. Nodig daarnaast een conservator uit die de
pest uitlegt aan de hand van historische opgravingen en literair werk dat allemaal te bewonderen valt
in MHV. Laat dit vervolgens uitmonden in een filmvertoning van een Hollywood-kaskraker als
Contagion of een klassieker als The Andromeda Strain, om vervolgens af te sluiten met een
gemoedelijke borrel in de foyer van het museum. Zo wordt er een avond gecreëerd waar elke student
nog aan terug zal denken.
Het initiatief voor deze avond moet naar onze mening niet uitsluitend vanuit de conservatoren komen,
maar hierbij moeten ook studenten betrokken te worden. Door studenten een kijkje achter de schermen
te geven bij het organiseren van een cultureel evenement zoals dit, wordt de ‘hype’ onder hen vergroot
en zullen zij eerder geneigd zijn om hun vrienden uit te nodigen om te komen kijken. Vergeet hierbij
niet om studentenverenigingen te betrekken. Zij zijn bereid om nieuwe podia te ontdekken om hun
activiteiten leven in te blazen en MHV kan hen dit bieden (en tevens studenten enthousiasmeren voor
het museum).
De avond kan plaatsvinden bij een externe partij, zoals een theater of bioscoop, maar onze voorkeur
gaat uit naar de film- en debatavond in MHV, zodat studenten direct bekend raken met het gebouw.
Hiervoor is slechts een ruimte nodig met stoelen, projectiescherm, en wellicht een podium. Dit is heel
eenvoudig vorm te geven en kan zo laagdrempelig uitgevoerd worden als gewenst. Dit kan, gezien de
recente ontwikkelingen, ook goed online, bijvoorbeeld via Zoom. Organisaties als Cineville houden in
deze tijd livestreams op Facebook, waarin zij nieuwe releases draaien voor een groep genodigden, met
naderhand een Q&A met de regisseur of acteurs van diezelfde film.
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Scavenger hunt
Een scavenger hunt is een soort speurtocht, waarbij je
door middel van opdrachten en puzzels een route aflegt.
Met het uitvoeren en behalen van de verschillende
opdrachten krijg je een hint of de volgende locatie waar
je een nieuwe opdracht kan vinden. Als de opdrachten
succesvol uitgevoerd worden, creëer je zo een route door
de stad die langs allerlei interessante plekken loopt.

In onze denktank kwam het idee van een scavenger hunt
door het centrum van Nijmegen tot stand. Dit omdat in
het museum veel opgravingen uit Nijmegen te
bewonderen zijn. Er is dus een duidelijke connectie met
de stad en de collectie in het museum. Wij vonden het
zonde dat hier niet iets concreets mee gedaan werd en
kwamen zo op een scavenger hunt waarbij je de kunst en
de vindingen in het museum koppelt aan wat er in de
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stad allemaal te zien is. Zo ontstaat er een levendig verhaal rondom de collectie in het museum. Uit
onze enquête is gebleken dat studenten voornamelijk naar een museum willen om een verhaal te
horen. Door middel van de scavenger hunt kan je het verhaal van het Romeinse Nijmegen tot leven
brengen. Deze scavenger hunt kan in samenwerking met het VVV Nijmegen tot stand komen, zo kan
je ook bij het VVV-kantoor een verkooppunt van de scavenger hunt maken zodat het een grotere
doelgroep bereikt.

Door verschillende bronnen te raadplegen, zijn we erachter gekomen dat er heel veel verschillende
manieren zijn waarop een scavenger hunt vormgegeven kan worden. Wij hebben hier onze inspiratie
uitgehaald om een originele scavenger hunt te bedenken die past bij het museum.

Toegankelijkheid: Het is een interactief spel. Het zal studenten aantrekken omdat het actief is en je er
ook nog wat van op kan steken. MHV kan ook verschillende scavenger hunts maken. Zo kan er een
algemene scavenger hunt zijn die over de vaste collectie gaat, maar ook aan de tentoonstelling
gerelateerde scavenger hunts kunnen uitgezet worden, zolang er maar ergens een connectie gelegd kan
worden met de stukken in het museum en de stad Nijmegen. Om de scavenger hunt ook aantrekkelijk
te maken voor families, kan je een kinderversie maken waarbij de opdrachten en puzzels makkelijker
zijn en het verhaal rondom de scavenger hunt zo aanpassen dat dit voor kinderen interessant wordt.
Een van de belangrijkste dingen van het organiseren van een scavenger hunt, is hoe je het spel onder
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controle houdt en hoe de spelers de juiste informatie krijgen. Wat heel handig is, en ook onder
studenten geliefd is, is het gebruik van een app. Via deze app kan alle informatie die nodig is voor het
juist uitvoeren van de scavenger hunt gecommuniceerd worden. Hierin staat dan de route die de
spelers moeten volgen, maar ook de opdrachten die uitgevoerd moeten worden. De spelers kunnen via
de app ook de juiste antwoorden doorgeven en zo nieuwe hints of een nieuw deel van de route vrij
spelen. Ook kan er via deze app gecommuniceerd worden mocht er iets fout zijn gegaan of als de
spelers extra hulp nodig hebben. Mocht de realisatie van een dergelijke app niet mogelijk zien, is een
alternatief hiervoor is het gebruik van genummerde enveloppen. In deze enveloppen zitten de
opdrachten en ook de routebeschrijvingen. Hierbij geldt dat de spelers pas een volgende envelop
mogen openen als zij de vorige opdracht hebben uitgevoerd. Er zal dan wel een telefonische hulplijn
beschikbaar moeten zijn, indien er vragen of onduidelijkheden zijn.

Link met MHV: Iedere scavenger hunt begint en eindigt in het museum. In het begin kan je een
introductie van de hunt laten zien of de deelnemers al even het museum in laten door daar bijvoorbeeld
de eerste aanwijzingen te verstoppen. Op het einde kom je ook weer terug in het museum, waar ook
nog opdrachten kunnen worden uitgevoerd of de eerder behaalde aanwijzingen in de stad leiden naar
een bepaald kunstwerk in het museum. Deze moet dan gevonden worden en hier is dan ook de
eindopdracht waar het spel mee wordt afgerond.

Originaliteit: Het idee van een scavenger hunt is niet erg origineel. Het wordt echter bijna altijd als
positief ervaren. Daarbij, kan je ook de opdrachten of het thema uniek maken. Door verschillende
bronnen te raadplegen, zijn we erachter gekomen dat er heel veel verschillende manieren zijn waarop
een scavenger hunt vormgegeven kan worden. Zo zit er altijd wel iets origineels in.

Continuïteit: De scavenger hunt kan altijd uitgevoerd worden als het museum open is. Er zal een
algemene scavenger hunt zijn die aansluit bij de vaste collectie. Daarnaast kunnen er ook specifieke
edities komen die verbonden zijn aan een (tijdelijke) tentoonstelling. Zo kunnen mensen de scavenger
hunts vaker doen. Bijvoorbeeld met ‘de Pest’ kun je een hele scavenger hunt hier omheen maken en zo
lok je ook weer mensen naar deze tentoonstelling. Maar ook bijvoorbeeld met bepaalde feestdagen kun
je een andere scavenger hunt maken of een variatie op de scavenger hunt die altijd beschikbaar is.
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(Online) pubquiz
Zoals al eerder is aangekaart in het onderdeel “draaiboek
pubquiz” kan deze vorm gerecycled worden. Omdat uit onze
evaluatie gebleken is dat dit evenement een succes was raden
wij dit ook aan. De pubquiz kan bijvoorbeeld ingezet worden
om tentoonstellingen te promoten, of bij festiviteiten in het
MHV zoals de kunstnacht, hiervoor zou bijvoorbeeld een
meer algemene quiz gemaakt kunnen worden over MHV
en/of andere culturele en kunst, archeologie of geschiedenis
gerelateerde faciliteiten in Nijmegen en omgeving. Hierbij
kan gekozen worden voor een online of offline format, maar
zoals wij al eerder aan gaven in het onderdeel “draaiboek
pubquiz” gaat onze voorkeur uit naar een offline versie, mist
de corona maatregelen dit weer toelaten. Om een goed beeld
te krijgen van de meerwaarde die dit evenement voor het
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MHV kan hebben, hebben wij ook deze vorm geanalyseerd a.d.h.v. onze toetsingscriteria;
toegankelijkheid, link met het MHV, originaliteit en continuïteit, deze analyse wordt hieronder verder
toegelicht.
Toegankelijkheid: De hoofddoelgroep voor deze activiteit zijn de studenten van de Radboud
Universiteit. Dit wil echter niet zeggen dat een variant van dit evenement niet ook gebruikt kan
worden voor een gemixt publiek of voor ouderen en kinderen. Wanneer de coronamaatregelen dit weer
toelaten kan er ook een offlineversie gemaakt worden, door de teams fysiek bij elkaar te laten komen
in plaats van in een online omgeving. Dit is wellicht ook meer toegankelijk voor ouderen.
Link met MHV: De vragen in de quiz leggen een link tussen het verleden en het heden, wat ook
aansluit bij de missie van MHV. Dit kan door objecten uit het museum of de tentoonstelling in kwestie
terug te laten komen in de vragen. Tevens kunnen plekken in Nijmegen die een rol gespeeld hebben in
het deel van de geschiedenis worden gebruikt in de quizvragen. Wanneer een pubquiz thematisch is,
kan ook het transhistorische karakter van MHV worden verwerkt in de quiz. De vragen kunnen dan
gaan over objecten of kunstwerken uit verschillende tijdperken en de verbanden of parallellen tussen
deze werken of voorwerpen. Door op deze manier een ‘sneak-peek’ te geven van de objecten worden
de deelnemers hopelijk nieuwsgierig naar zowel de desbetreffende tentoonstelling als MHV.
Originaliteit: Pubquizzes zijn een bekend concept bij studentenverenigingen. Het is echter relatief
nieuw om dit als museum te doen in samenwerking met studenten. Wij hebben nog niet eerder een
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dergelijk initiatief gezien in ons literatuuronderzoek waarbij de pubquiz echt gericht is op studenten
(meer informatie over de resultaten van ons bronnenonderzoek is te vinden in het hoofdstuk ‘Het
marketingplan’). Beide elementen kunnen in ons voordeel werken. Studenten hebben vaak al een
positieve connotatie met pubquizzes vanwege hun eerdere positieve ervaringen. Bovendien kan er op
deze manier een oud concept in een nieuw jasje waardoor studenten op een leuke laagdrempelige
manier kennis maken met MHV.
Continuïteit: Voor de pest-corona pubquiz hebben wij alle studieverenigingen van de Radboud
Universiteit uitgenodigd. Het is dan ook mogelijk dat studenten als team namens hun studievereniging
meedoen. Daarnaast kunnen studenten ook in een onafhankelijk team meedoen. Hierdoor maken
studieverenigingen op een luchtige aantrekkelijke manier kennis met MHV. Als follow-up van de
activiteit zal aan de verenigingen gevraagd worden of zij interesse hebben in een vorm van
samenwerking met het museum, bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren van activiteiten. Ook kan
aan alle deelnemers gevraagd worden of zij interesse hebben in het participeren in de studentenraad
van MHV. Meer informatie over de studentenraad is te vinden in het hoofdstuk ‘Voor de toekomst’.
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Achtergrondinformatie marketing
Om studenten naar MHV te trekken, hebben wij ons ook gericht op de promotie van MHV onder de
Radboud Universiteit studenten. Om eerst een helder beeld te krijgen van de huidige situatie op het
gebied van marketing, hebben wij achtergrondinformatie opgezocht over de missie, visie en identiteit
van MHV. Daarnaast hebben wij door middel van de uitgevoerde enquête en verdere
achtergrondinformatie van internet de doelgroep en het probleem in kaart gebracht. Onder het
probleem verstaan wij het beperkt aantal bezoeken door studenten en de communicatie van MHV naar
studenten toe. Aansluitend op deze informatie hebben wij vanuit ons eigen vakgebied (International
Business Communication en Communicatiewetenschap) strategieën opgesteld waarmee wij dit
probleem willen aanpakken (deze staan in het hoofdstuk ‘Het marketingplan’).
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Missie en visie
De missie van MHV is op verschillende plekken genoteerd voor publiek om te lezen. De eerste locatie
was op de website. Hier stond niks specifieks. Echter, uit context kon een hoop gehaald worden. Zo
stond er bijvoorbeeld dat “het museum wil laten zien hoe kunst en geschiedenis ons wereldbeeld
kleuren. Met het heden als vertrekpunt worden thema’s onderzocht die ons als individu en als
collectief vormen en inspireren”. Na wat verdieping in de website en verschillende documenten werd
in een verslag uit 2017 de volgende informatie gevonden. “Vanaf nu moet de focus op de bezoeker,
met betrekking tot exposities, educatie en marketing”. In deze presentatie werd ook duidelijk hoe ze de
focus op de bezoeker willen leggen, maar ook hoe ze dit willen gaan doen met het oog op MHV.

Dit willen ze bereiken door middel van de collectie, exposities, educatie, en het overal waarborgen van
kwaliteit. Recente informatie of een specifieke benoeming van de missie, werd niet gevonden. De
genoemde informatie in de alinea hierboven vat zowel de missie als visie samen. Echter, wij vonden
een week later nog een recenter bestand waarin de visie van het museum specifiek benoemd stond. De
volgende informatie is gehaald uit het beleidsplan dat geüpload staat op de website. Een
transhistorische kijk op kunst komt centraal te staan in de nieuwe visie van het museum. “Het verbindt
thema’s uit de klassieke wereld met de nabije toekomst en andersom.” Hiermee kan het museum in
weg inslaan die mensen uit de gehele wereld aanspreekt: “Globally relevant and locally significant”.
Het museum wil uitstralen dat het trots is op zijn collecties en de Gelderse ‘roots’. Dit, samen met de
archeologie, oude en hedendaagse kunst, maakt het museum uniek. Het transhistorische perspectief
maakt het voor het museum makkelijk om collecties aan te passen zodat gedurende het jaar bezoekers
ook terug kunnen komen. Ook dient voortaan het gehele museum in de sfeer van dat thema mee te
gaan; entree, winkel, horeca, lift en gangen. Grenzen dienen te worden opgezocht: “Het museum zoekt
zijn eigen weg en heeft de moed af te wijken van de norm. Museum Het Valkhof is, kortom:
Geestverruimend!”
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Identiteit
MHV wil een publieksgebouw zijn die voor iedereen toegankelijk is (persoonlijke communicatie, 7
februari 2020). Het is dus de bedoeling dat tentoonstellingen ook voor iedereen in de samenleving iets
te bieden heeft. Daarnaast geeft MHV in haar beleidsplan aan ‘geestverruimend’ te willen zijn voor
het publiek. Om deze geestverruiming te kunnen bewerkstelligen, zijn er twee componenten opgesteld
die van belang zijn om deze identiteit als museum te kunnen uitstralen:

1. Wow!: verrassingselementen in de tentoonstelling verwerken en ervoor zorgen dat het publiek
wordt meegenomen en ondergedompeld in een andere wereld.
2. Non-conformistisch: als museum durft MHV af te wijken van de normen rondom
tentoonstellingen en durft het museum op dit gebied nieuwe wegen in te slaan.
Op de website van MHV wordt het volgende gedeeld: “Met het heden als vertrekpunt worden thema’s
onderzocht die ons als individu en als collectief vormen en inspireren”. Hieruit valt dus te concluderen
dat MHV de geschiedenis relevant wil maken voor haar publiek door te kijken naar wat in deze tijd
actueel is voor de hedendaagse maatschappij. Daarnaast wil MHV door deze geschiedenis te delen met
hun publiek ervoor zorgen dat individuen worden geïnspireerd. MHV wil dus ook staan als een plek
waar mensen zich creatief verder kunnen ontplooien en waar hun publiek kan worden geïnspireerd
door hun collectie.
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Doelgroep
Gezien de specifieke vraag van MHV is voor deze denktank de doelgroep Radboud Universiteit
studenten. MHV kampt namelijk met het probleem dat er relatief weinig studenten naar het museum
komen en dat de bezoekers voornamelijk bestaan uit senioren, scholieren tot 18 jaar (schoolverband)
en gezinnen met kinderen.

Uit de enquêteresultaten is gebleken dat 82% van de Radboud studenten niet eens wist dat zij gratis
toegang hebben tot MHV. Er lijkt dus met name sprake te zijn van een kennisprobleem over MHV
onder de Radboud Universiteit studenten. Het doel van de marketingcampagne wordt dus ook om
studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen te informeren en te activeren om naar MHV te
komen.

Aangezien de toegang voor HAN studenten niet gratis is voor het museum, is er om deze reden
gekozen om deze groep niet te betrekken in de doelgroep. In het hoofdstuk ‘voor de toekomst’ worden
er nog ideeën voor deze groep studenten gepresenteerd.

Een belangrijk criterium is dat het trekken van meer Radboud Universiteit studenten niet ten koste
mag gaan van de andere bezoekers. Dus aantallen in senioren, scholieren tot 18 jaar en gezinnen met
kinderen mogen niet worden teruggedrongen. Het uiteindelijke doel is ook dat het museum
toegankelijk wordt en blijft voor elk segment van de samenleving.
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Probleem
Het huidige probleem bij het MHV is dat er te weinig mensen komen. Dit werd vooral duidelijk als er
wordt gekeken naar het aantal bezoekers per jaar. “Dat zag een terugloop naar 71.550 bezoekers,
vergelijkbaar met 2017 maar in schril contrast met de 110.000 bezoekers van 2018” (Reith & van
Ginneken, 2020).
Het grote bezoekersaantal in 2018 is uit te leggen door de geslaagde tentoonstelling van MHV
genaamd ‘Ik, Marie van Gelre’. Deze tentoonstelling zorgde er dus voor dat het aantal bezoekers in
2018 ver boven het aantal bezoekers lag in de jaren ervoor en erna. Een heel groot gedeelte van de
huidige bezoekers kan vooral worden gezien als ouderen. MHV mist dus het jongere publiek en dan
vooral de groep rond de 20 jaar, die vaak wordt gezien en gedefinieerd als studenten. De groep van
rond de 16 jaar en jonger, oftewel scholieren, bezoekt MHV met de eigen school. Ook wordt er in deze
leeftijdsgroep nog vaak een uitje gedaan met de ouders of grootouders.
Er is dus een grote groep studenten die niet naar MHV gaat. MHV zou dus om die reden meer
studenten naar zich toe willen trekken om zo de bezoekersaantallen ook te laten stijgen. Er zijn
verschillende redenen waarom de groep studenten op dit moment niet of nauwelijks naar het museum
toe gaat. Uit de enquête die werd gehouden blijkt dat er op dit moment weinig naamsbekendheid is bij
de studenten van de Radboud universiteit. Uit de enquête kwam namelijk naar voren dat sommige
studenten niet naar het museum gaan, omdat ze niet weten dat het bestaat. MHV heeft al geprobeerd
om het museum aantrekkelijker te maken voor studenten door hen sinds oktober gratis in het museum
toe te laten. Maar uit de enquête bleek dat 82% van de studenten ook niet wist dat ze gratis naar MHV
konden.
De gebrekkige naamsbekendheid bij studenten kan worden uitgelegd door de marketing van het
museum. Een conclusie zou kunnen zijn dat op dit moment de marketing die gericht is op studenten
verbeterd zou kunnen worden. Uit de enquête is naar voren gekomen dat reclame het best blijft hangen
als die te zien is op de campus. MHV maakt hier nu nog niet of nauwelijks gebruik van. Uit de enquête
kwam verder naar voren dat reclame op Instagram, Facebook of andere sociale mediakanalen ook
blijft hangen, 66.7% van de respondenten geeft aan dat het blijft hangen als het op Instagram
verschijnt en 55.6% geeft aan dat het blijft hangen als het op Facebook verschijnt. MHV heeft wel een
Instagram pagina en Facebook-pagina, maar de Instagram pagina heeft bijvoorbeeld vergeleken met
andere musea weinig volgers, namelijk rond de 1700. Verder kan er verwarring ontstaan bij de
bezoekers van de website van MHV, omdat er twee verschillende sites zijn. MHV zou dus de reclame
via verschillende sociale mediakanalen kunnen verbeteren en dit zou dus kunnen helpen om MHV
toegankelijker en bekender te maken bij de studenten.
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Concluderend, het probleem bij MHV is dat het een groep in zijn publiek mist. Deze groep kan
gedefinieerd worden als studenten. De groep studenten is nu nog niet voldoende aanwezig door
verschillende redenen, maar een groot onderdeel in de oplossing hiervoor is aanpassing van het
marketingplan van MHV. Dit marketingplan is nog niet goed genoeg gericht op de groep studenten en
hier zouden verbeteringen in kunnen plaatsvinden. Een verbeterpunt zou de plaats van de reclame
kunnen zijn. Daarnaast zouden er online wat verbeterpunten kunnen worden doorgevoerd. Een
overzicht van strategieën die gebruikt kunnen worden om dit te verbeteren kunnen in het
marketingdeel van dit rapport gevonden worden.
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Het marketingplan
Met de informatie die naar voren kwam uit het achtergrondonderzoek van de marketingcommissie,
zijn wij aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een marketingplan om de geringe
naamsbekendheid van MHV en lage bezoekersaantallen onder studenten op te lossen. Gezien de
toegang naar het museum gratis is en het museum een instituut is dat niet als voornaamste doel heeft
om zoveel mogelijk winst te maken, zijn er marketingstrategieën gekozen die voornamelijk nuttig zijn
voor non-profit organisaties. Het voornaamste doel van deze marketingcampagne is om studenten van
de Radboud Universiteit te activeren om MHV te bezoeken en ook vaker terug te keren.

Om zoveel mogelijk studenten te bereiken is ervoor zowel tastbare als online reclamevormen gekozen.
Onder tastbare reclamevormen worden flyers, visitekaartjes en geprinte posters verstaan. Deze tastbare
reclame is op het moment nog niet uitvoerbaar in verband met COVID-19, maar de ideeën voor deze
vormen zullen wel worden uitgelegd en uitgewerkt en zijn te vinden in de ‘Appendices’. Uit de
afgenomen enquêtes is ook gebleken dat reclame op de universiteit goed blijft hangen bij studenten.
Om deze reden is ook het streven gevormd om posters, flyers en visitekaartjes van MHV te
verspreiden op de Radboud Universiteit.

Voor het eindproduct zal de focus liggen op de uitwerking van online marketing en tastbare
marketingstrategieën. Ontwerpen voor sociale media (Instagram- en Facebook Pagina) en de website
zijn op basis van deze strategieën ontworpen (zie ‘Appendix 5’). Daarnaast zijn in opdracht van de
tentoonstellings- en evenementencommissie ook online posters ontworpen voor het promoten van hun
uitwerkingen.

Vanuit een wetenschappelijke theoretische basis zullen de ontwerpen worden gecreëerd. Een groot
deel van de volgende technieken zijn afkomstig uit het boek van Andrews, van Leeuwen en van
Baaren (2018). De volgende technieken zullen worden ingezet bij het ontwerpen van de marketing
voor MHV:

Implementatie intentie
Deze marketingtechniek houdt in dat een actie zeer urgent wordt gemaakt bij het publiek door concreet
de stappen aan te geven waarmee het publiek deze actie kan bereiken.
Concrete uitwerking: letterlijk stellen in de posters dat toegang gratis is voor Radboud Universiteit
studenten en dat het bijvoorbeeld zoveel minuten fietsen is vanaf de universiteit.
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Klare taal
Op een heldere, vlotte en makkelijk begrijpbare manier overbrengen op de Radboud studenten wat
MHV hun te bieden heeft.
Concrete uitwerking: via het taalgebruik inspelen op de verbeelding van studenten. Hierbij kan
worden gedacht aan het gebruik van metaforen en woordspelingen. Daarnaast is het plan om het
lettertype Times New Roman als vast lettertype in te zetten voor alle marketinguitingen. Hier is voor
gekozen om de volgende reden: de benaming ‘Times New Roman’ verwijst naar de Romeinse
collectie in MHV die nu in de hedendaagse tijd wordt tentoongesteld aan de bezoekers.

Humor
Volgens Andrews, van Leeuwen en van Baaren (2018) is humor een marketingtechniek die zorgt dat
de marketinguiting blijft hangen bij het publiek. Het gevaar van deze techniek is wel dat de doelgroep
alleen de grap onthoudt en niet de boodschap of zender ervan. Maar als marketingcommissie zouden
wij deze techniek toch proberen in te zetten, omdat wij van mening zijn dat deze vorm van
communicatie studenten aanspreekt.
Concrete uitwerking: een voorbeeld is om woordspelingen te maken met het woord ‘pest’. Een vraag
zou bijvoorbeeld kunnen zijn: “Heb jij ook zo’n pesthekel aan thuiszitten? Kom dan nu naar Museum
het Valkhof voor de tentoonstelling ‘de Pest’”. Door deze vorm erken je gedeeltelijk de weerstand bij
de doelgroep waardoor in dit geval de studenten allicht zich ook begrepen zouden kunnen voelen en
daardoor meer aandacht zouden kunnen toekennen aan het verwerken van de boodschap.

Mere exposure
Heel makkelijk gezegd stelt deze techniek dat hoe meer je een reclame-uiting blootstelt aan het
publiek, des te beter het publiek de boodschap ervan zal onthouden. Gemiddeld wordt hiervoor een
aantal van tien tot twintig keer gesteld. Het is van belang dat deze techniek zowel op de online als
tastbare marketing wordt toegepast.
Concrete uitwerking: online valt dit moeilijk te controleren, maar voor tastbare vormen wordt wel
geadviseerd om deze dus voor zeker een bepaalde tijd te laten hangen op plekken waar veel mensen
voorbijlopen. De mogelijkheden hiervoor zijn dus om posters over MHV en posters over de
tentoonstelling ‘de Pest’ op de verschillende prikborden die aanwezig zijn op de campus op te hangen.
Daarnaast zouden er kleine affiches kunnen worden neergelegd bij de uitgangen van de verschillende
collegezalen. Een andere mogelijkheid is om reclame te maken in een tijdschrift. Het Radboud heeft
als studenten magazine het blad Vox, hierin zou te zijner tijd een stuk kunnen worden geschreven over
MHV en de tentoonstelling ‘de Pest.’
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Reciprociteit
Iets (tastbaars) geven aan de doelgroep kan de verplichting oproepen om ook iets terug te doen.
Concrete uitwerking: een visitekaartje maken van MHV met een krascode erop waarmee studenten
bijvoorbeeld iets kunnen winnen of dat er bijvoorbeeld interessante vragen of weetjes op staan die ook
samenhangen met de collectie van MHV (zie ‘Appendix 4’).
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Marketing voor de tentoonstelling
De volgende strategieën hebben vooral betrekking op de inhoud van de tentoonstellingen. De
strategieën zullen daarom vooral gebruikt worden in de tentoonstelling zelf. Een van de ideeën die wij
bedacht hebben voor de tentoonstellingen in MHV is dat de bezoekers door een verhaal heen gaan.
Indien deze plannen uitgevoerd zouden worden, kan de volgende marketingtechniek gebruikt worden:

Altercasting
Een sociale rol aan iemand toewijzen. Dit kan door een sociale rol toe te wijzen aan een bezoeker; “als
bezoeker van MHV ben jij…”. Maar het kan ook suggestief door de bezoeker beelden te laten zien
waardoor hij of zij zichzelf deze rol gaat toewijzen.
Concrete uitwerking: bij binnenkomst van een tentoonstelling kan een personage worden
toegewezen aan de bezoeker. Bijvoorbeeld bij de tentoonstelling over de middeleeuwen een graaf,
hertog of een ridder. Deze rollen kunnen je leiden door de tentoonstelling en een interessant nieuw
aspect bieden bij elk bezoek. Voor verdere uitwerking zie de sectie 'Verhaallijnen in de
tentoonstelling' in het hoofdstuk 'De tentoonstelling'.
De volgende techniek zou vooral betrekking hebben op de tentoonstelling over ‘de Pest’, maar kan in
de toekomst ook gebruikt worden voor andere tentoonstellingen.

Schaarste
Hoe moeilijker we iets krijgen, hoe liever we het willen hebben. De bezoeker dient het gevoel te
krijgen dat er keuzes gemaakt moeten worden.
Concrete uitwerking: De bezoekers moeten het idee krijgen dat ze ergens tussen moeten kiezen. Ze
kunnen niet alles hebben. Dit versterkt de gedachtegang over de tentoonstelling. Hier hebben wij
inspiratie gehaald uit het kleine museum bij Soldaat van Oranje. De bezoekers worden vragen gesteld
als: “Wat zou jij doen als je dorp werd bezet door de Duitsers?” Zulke vragen laten de bezoekers diep
nadenken over het onderwerp dat aan hen gepresenteerd wordt. Denk bij MHV bijvoorbeeld aan: “Zou
jij nog naar de kerk gaan, wetende dat de pest heerst?” Of specifiek op de Romeinse tijd: “Zou jij een
crimineel Novio Magus uit stemmen (via het schervengericht) omdat hij iets heeft gestolen?” Zo
kunnen vragen relevant gemaakt worden door ze te verbinden met de kunstwerken binnen de
collectie. Zie ook de sectie ‘De chillroom’ in het hoofdstuk ‘De tentoonstelling’.
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Aandachtspunten voor de website en de flyers
Volgens een onderzoek gedaan onder UK-consumenten (Dibb, Simkin, Pride, & Ferrell, 2019, pp.
556), zijn er aantal dingen die mensen belangrijk vinden met betrekking tot een website. Deze punten
zijn:
•

Duidelijke en makkelijke navigatie

•

Gebruiksvriendelijk

•

Drie klikken verwijderd van de gewenste informatie en een link met populaire sociale media

Daarnaast zijn er ook punten naar voren gekomen die niet wenselijk zijn. Deze punten zijn:
•

Verwarring

•

Saai

•

Verouderde informatie

•

Het veroorzaken van frustratie

•

Geen taalopties

•

Geen zoekoptie

•

Onduidelijk navigatie

•

Verplichten van registratie

Wanneer er een poster of een flyer wordt gemaakt voor bijvoorbeeld ‘de Pest’ moet er met een aantal
dingen rekening worden gehouden. Volgens (Dibb et al., 2019, pp. 510–513) is het noodzakelijk dat
de reclame eerst de aandacht trekt. Dit wordt vaak gedaan met een bepaalde afbeelding of illustratie,
want visuele onderdelen van een poster blijven beter hangen dan de verbale onderdelen van de poster.
Daarnaast kan de aandacht worden getrokken door een grote en duidelijke titel, dit is namelijk het
eerste wat de mensen zullen lezen als ze de poster zien. De overige noodzakelijke informatie kan in
kleine letters op de poster worden gezet. Dit kan informatie zijn zoals een kleine uitleg, belangrijke
data, logo en sociale mediacontacten (zie ‘Appendix 2’).
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Conclusie
Concluderend, zullen de marketingtechnieken die toepasbaar zijn op zowel de online als tastbare
reclamevormen worden uitgevoerd. De volgende technieken uit Andrews, van Leeuwen en van Baaren
(2018) zouden voor MHV kunnen worden ingezet: klare taal, humor, mere exposure, implementatie
intentie en reciprociteit. Deze theorieën en aandachtspunten zullen concreet worden toegepast op de
ontwerpen (zie ‘Appendices’). Verder is er ook nog ingezoomd op de marketing binnen de
tentoonstelling van MHV. Deze marketingtechnieken zijn concreet uitgewerkt in het hoofdstuk ‘De
tentoonstelling’. Met de uitvoering van deze theoretische technieken wordt er getracht om het
probleem van geringe naamsbekendheid van MHV en lage bezoekersaantallen onder de studenten te
verhelpen.
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Voor de toekomst
In dit laatste hoofdstuk zullen er nog enkele ideeën worden aangekaart die vanwege tijdgebrek niet in
deze denktank uitgewerkt konden worden. Deze ideeën kunnen hopelijk ter verdere inspiratie en input
dienen voor MHV. Wij weten dat een relatie opbouwen met studenten (en verenigingen) een moeilijk
proces is. Om deze reden hebben wij verschillende activiteiten bedacht die kunnen helpen met het
opzetten van relaties, maar ook om deze te onderhouden. De activiteiten die we hebben uitgewerkt zijn
van verschillende soorten en maten en ze staan op volgorde van urgentie. De eerste activiteit zouden
wij sterk aanraden om deze op korte termijn in werking te zetten en de elfde activiteit vraagt niet veel
urgentie, maar is wel een mooie mogelijkheid voor MHV.

Studentenraad
Het betrekken van studenten in bij MHV was een van de belangrijkste punten en doelen van de
denktank. Bij het betrekken van studenten in MHV liggen enorm veel kansen. Het verbinden van
beide partijen brengt veel voordelen met zich mee. Het begin van een mogelijke samenwerking is
gemaakt door middel van deze denktank. Echter, het lijkt ons verstandig om een groep studenten aan
te stellen als studentenraad. Zij kunnen benaderd worden met opdrachten, maar ook voor advies over
het algemeen. Wie kun je beter vragen stellen over een bepaalde doelgroep, dan de doelgroep zelf? In
het meest gunstige geval zou deze groep bestaan uit studenten van verschillende disciplines. Zo
werpen zij allemaal een andere blik op de gevraagde kwesties (net zoals deze denktank).

De studentenraad kan aanvullen waar nodig. Zij hoeft niet alleen als adviesraad te fungeren, maar
kunnen bijvoorbeeld ook opdrachten behandelen zoals onderzoek doen onder studenten. Of een
studentenblog bijhouden. De studenten die deel gaan uitmaken van de studentenraad kunnen
geselecteerd worden door MHV. In de jaren die volgen op het eerste jaar, zouden de studenten die in
het verleden deel hebben genomen aan de studentenraad kunnen assisteren in de selectieprocedure.

Een dergelijke studentenraad staat ontzettend goed op de cv van studenten. Deze kan dus ook
uitgebreid worden naar een vrijwilligersfunctie binnen het museum. Maar kan ook resulteren in een
stageplek of fellowship. Hierdoor is er een grote garantie dat studenten zich aanmelden die ook echt
een toekomst zien bij MHV en er dus met veel passie aan zullen werken. Daarnaast zijn een aantal
mensen uit deze denktank ook bereid om deel te nemen aan deze studentenraad.
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Sociale media
Instagram
Om de Instagrampagina van MHV meer te laten uitspringen zouden er nog wat enkele toepassingen
kunnen worden gemaakt via Instagram. Allereerst zou MHV een advertentie kunnen kopen voor een
specifiek bericht van de eigen Instagrampagina zodat dit bericht in ieder geval regelmatig voorbijkomt
op Instagram voor een gekozen doelgroep, ook al zou deze doelgroep de Instagrampagina niet volgen
van MHV. De doelgroep zou heel specifiek geselecteerd kunnen worden op demografische gegevens,
interesses, locatie en gedrag (business.instagram.com, z.d.). Met location-based advertising kan ervoor
gezorgd worden dat studenten die zich op een bepaalde afstand van MHV situeren automatisch een
bericht ontvangen van MHV. Hiervoor hoeven deze studenten op dat moment nog geen volgers te zijn
van de Instagrampagina.

Nog een tactiek die zou kunnen worden ingezet op Instagram is het gebruik maken van hashtags (#)
die specifiek gericht zijn op studenten. Een mogelijke hashtag is bijvoorbeeld om
#radbouduniversiteit, #nimma of #studenten te gebruiken zodat deze doelgroep mogelijk via de
hashtags ook de berichten binnenkrijgt.

Website
Wat betreft de website van de MHV zijn er wat verbeterpunten die de website wat toegankelijker
zouden kunnen maken voor met name studenten. Allereerst zou er duidelijk (en makkelijk vindbaar)
op website vermeld moeten staan dat studenten van de Radboud Universiteit gratis toegang hebben tot
het museum.

Ten tweede zou er qua spelling en leesbaarheid ook nog wat verbetering mogelijk zijn. Zo viel het ons
op dat hoofdletters en vraagtekens missen bij de ontvangstpagina van MHV. Daarnaast adviseren wij
ook om meer met afbeeldingen te werken i.p.v. tekst (zie ‘Appendix 5D’) Dit zou met name kunnen
werken rondom informatie voor de tentoonstellingen.

Ten derde zouden activiteiten buiten de tentoonstellingen ook duidelijker aanwezig kunnen zijn op de
website. Activiteiten als de escape room of de bouw voor een dakterras laten daarmee ook andere
kanten van MHV zien die studenten juist zouden kunnen aanspreken.

Facebook
Voor de Facebook adviseren wij om de informatie hierop ook te updaten zodat deze actueel is. Deze
informatie kan juist ook informatie van achter de schermen zijn of informatie over aankomende
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activiteiten. Een idee zou dus ook kunnen zijn om evenementen aan te maken via de Facebookpagina
van MHV. Vanuit ervaring weten wij dat studenten Facebook evenementen ook als een soort agenda
gebruiken.

Daarnaast adviseren wij jullie ook om de Instagram- en Facebookpagina van MHV in eenzelfde soort
thema te doen zodat dit echt een herkenbaar geheel wordt. Ideeën voor de invulling hiervan kunnen
jullie in ‘Appendix 5’ vinden van dit rapport.

Snapchat
Snapchat is een medium waarmee foto’s naar andere gebruikers
gestuurd kunnen worden. Aan deze foto’s kunnen filters
toegevoegd worden. Filters kunnen gedefinieerd worden als
afbeeldingen of grafische teksten. Deze filters zijn een bron van
marketing, omdat filters van MHV makkelijk aan een foto
toevoegd kunnen worden en te verspreiden zijn. Zo wordt

Afbeelding 17. Locatiefilters in
Amsterdam

Snapchat een bron van e-WOM (electronic word of mouth) en
reclame voor MHV. Een snapchat filter kan twee vormen
aannemen: een locatiefilter en een gezichtsfilter. Wij zouden
beide opties adviseren voor MHV, omdat het een grote bron van
marketing kan zijn aangezien studenten veel gebruik maken van
Snapchat en filters.

Ten eerste, kan er een locatiefilter gemaakt worden wanneer

Afbeelding 18. Gezichtsfilters

bezoekers zich in MHV bevinden. Zij kunnen aan hun snapchats
een grafische tekst toevoegen die aangeeft dat zij zich bevinden bij MHV om aan te geven dat zij zich
op die locatie bevinden. Het creëren van een locatiefilter is gratis.1

De tweede optie van een filter is een filter die het gezicht verandert van degene die de foto maakt, of
iets toevoegt aan het gezicht. Helaas is het creëren van een gezichtsfilter wat lastiger. Het ontwerp van
een gezichtsfilter kan gekozen worden door de maker. Zo kan bijvoorbeeld het bekende soldaatmasker
uit de collectie van MHV gebruikt worden als filter. Deze zou jarenlang van toepassing kunnen zijn,
omdat dit masker onderdeel uitmaakt van de vaste collectie van het museum. Maar een gezichtsfilter
kan ook tijdelijk gecreëerd worden; zoals bijvoorbeeld een pestmasker voor de aankomende

1

https://www.snapchat.com/create/submit.html?utm_source=snapchat&utm_medium=site&utm_campaign=com
munity#creative
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tentoonstelling. Het maken van deze filter kan wederom via de website van snapchat.2 Echter, het
maken van een dergelijke filter is niet gratis. De kosten hiervan zijn afhankelijk van twee factoren: de
locaties waar deze filter beschikbaar is en de duur van de filter (hoe lang kunnen mensen deze
gebruiken). Ons advies is om in ieder geval een locatiefilter te maken. Ook zijn wij van mening dat
een Snapchat filter veel populariteit en bekendheid kan brengen onder studenten door het creëren van
bijvoorbeeld het unieke masker als gezichtsfilter. Een dergelijke filter zal de e-WOM (electronic
word-of-mouth) enorm versterken en zal dus fungeren als ‘gratis’ reclame voor MHV.

Algemeen Beleid
Op basis van een van de vorige hoofdstukken ‘Overzicht online reviews’ en onderzoek op ook andere
mediums, raden wij expliciet aan om een actief sociaal mediabeleid te hanteren. Door middel van een
actief sociaal mediabeleid kan snel worden gereageerd op klachten. Zo kan een negatieve houding van
een bezoeker omgezet worden naar een positieve. Ook is het mogelijk de schrijvers positieve reviews
te bedanken voor hun compliment. Op deze manier is het zeer waarschijnlijk dat de algemene reputatie
van MHV nog beter wordt.

HAN-studenten
Daarnaast willen wij benadrukken dat studenten aan de hogeschool (HAN) niet vergeten mogen
worden, aangezien ook zij ontzettend actieve studieverenigingen hebben die allicht open staan voor
samenwerkingen met MHV. Een advies is om ervoor te zorgen dat zij ook gratis toegang krijgen tot
het museum.

Café en dakterras
Een andere mogelijkheid voor MHV is het creëren van een (dak)terras en café bij MHV. Het museum
heeft enorm veel potentie bij de gunstig gelegen locatie aan het park en plein. Een café of terras zal
bezoekers sneller naar het museum te trekken. Op deze manier kunnen de bezoekers een thema menuen drankenkaart worden aangeboden. De gerechten kunnen Romeinse thema’s hebben en de drankjes
ook, zodat de bezoekers de link met het museum niet vergeten. Daarnaast kunnen de thema’s van de
drankjes ook aan de onderwerpen van de huidige tentoonstelling gelinkt worden, zoals ook werd
voorgesteld in het hoofdstuk ‘De evenementen’ onder het kopje ‘Film- en debatavond’. Ten slotte
vergroot het de kans dat bezoekers van het terras ook het museum gaan bezoeken.

2

https://create.snapchat.com/org/guest/purchase/filter/upload-asset
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Andersom zou het ook enorm gunstig uitpakken. De bezoekers willen vaak nadat ze een museum
hebben doorgelopen even rustig zitten en wat drinken. Ideaal zou zijn als dit buiten ook kan, zodat ze
kunnen genieten van de zon. Nog beter zou het zijn als ze ook een lunchkaart hebben zodat ze ook
buiten kunnen eten. Dit verlengt het museumbezoek en de inkomsten zullen ook toenemen. Ook zijn
een café en een terras manieren om gasten te trekken die anders pal voorbij een museum zouden lopen.
Terwijl als ze op het terras zitten mensen vaak foldertjes lezen. Door een folder over MHV bij de
drankkaart te zetten, kan je de bezoeker van het terras het duwtje in de rug geven om het museum
binnen te gaan.

Nudging
MHV grenst aan een groot plein. Wij zijn van mening
dat er een makkelijke manier is om potentiële
bezoekers op de hoogte te stellen van de aanwezigheid
van het museum, namelijk door middel van ‘nudging’.
Nudging houdt in dat mensen worden beïnvloed door
een bepaalde impuls zonder dat zij het door hebben.
Voor het museum leek ons de nudging techniek van

Afbeelding 19. Voorbeeld van Nudging

‘voetjes’ erg toepasselijk en succesvol. Deze techniek houdt in dat er op het plein voetstappen
gespoten worden die naar de ingang van het museum leiden. Eventueel kunnen deze voeten al vanaf de
uitgang van de parkeergarage lopen, om mensen direct te motiveren naar MHV te gaan. Mensen zijn
namelijk onderbewust geneigd om de voetsporen te volgen. Deze techniek wordt nog niet vaak
gebruikt bij musea, maar wij zijn van mening dat juist voor MHV het een grote mogelijkheid is om
meer bezoekers te trekken.

Gala’s en lezingen
Het lijkt ons een mooi initiatief om het educatieve en culturele karakter van MHV optimaal te
gebruiken door het museum als een podium of feestlocatie open te stellen voor activiteiten en
evenementen van studenten- en studieverenigingen in Nijmegen. Denk hierbij aan MHV als dé plek
waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten in een lezingenzaal of waar studenten op een geheel
nieuwe manier kennis kunnen maken met de geschiedenis van Nijmegen en omstreken als zij hier ‘s
avonds kunnen dansen en feestvieren tijdens bijzondere gelegenheden. Een concreet idee hierbij is het
houden van gala’s van verenigingen. Commissies zoeken hiervoor immers unieke locaties in de buurt
van Nijmegen en wij vonden MHV hiervoor een uitgelezen plek. Avonden zoals deze zullen op
menigeen een grote indruk hebben, zeker als zij overweldigd worden door imposante kunst of
inspirerende verhalen. Dit soort activiteiten kunnen plaatsvinden in al bestaande (kleinere) zalen op de
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begane grond van het museum, de glazen galerij met uitzicht op het Valkhofpark, of wellicht op een
compleet nieuwe locatie in het museumgebouw. In beleidsplannen kwamen wij onder meer het idee
voor een groots dakterras tegen, wat direct onze aandacht trok. Aandachtstrekkers zoals dit zullen de
nieuwsgierigheid van studenten aanwakkeren en zodra zij via via te horen krijgen dat MHV dé nieuwe
hippe ontmoetingsplek is, zal dit zich verspreiden als een olievlek. Dit lijkt ons zeker iets om te
overwegen, zeker aangezien we aan de vooravond van de verbouwing van het museum staan en het
ons in ieder geval enorm leuk lijkt om zulke activiteiten mee te maken in de sfeer van een museum
zoals MHV.

Nog een punt zou kunnen zijn om in de avond ook vaker MHV open te houden voor studenten. Dit
kan allereerst worden gedaan voor de evenementen die ‘s avonds worden georganiseerd (zoals gala’s,
debatavonden etc.). Daarnaast kwam uit de enquête naar voren dat de meerderheid van de studenten
(80%) het zag zitten als het museum in de avond ook eens geopend zou zijn.

Silent disco
Tijdens ons onderzoek kwamen wij ook vaak tegen dat musea en andere culturele instellingen zo af en
toe ludieke acties organiseren in het licht van een speciale stadsavond in samenwerking met andere
gelegenheden in de stad. Het meest bekende voorbeeld hiervan is de Amsterdamse Museumnacht,
waarbij het Rijksmuseum onder meer fungeerde als een ware silent disco. Het zou indrukwekkende
promotie voor MHV zijn wanneer studenten foto’s van zichzelf op sociale media plaatsen in het
museum. Dit soort acties worden met name door jongeren en studenten erg positief ontvangen en laat
wederom een jong publiek op een innovatieve manier kennis maken met kunst. ‘s Avonds (overdag
studeren studenten) even ontspannen met vrienden op een interessante plek is helemaal van deze tijd.
Nijmegen heeft ook een Museumnacht, dus dan kan dit ook uitgeprobeerd worden. Misschien ook
tijdens de Biënnale.

Halloween
Nog een idee waar mogelijk gebruik van gemaakt kan worden in de toekomst is een evenement in
MHV rondom Halloween. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan een mogelijke spooktocht voor
jongeren boven de 18 jaar door het museum of eventueel op het plein voor het museum. Zeker
wanneer de tentoonstelling ´de Pest´ al een bepaalde ´lugubere´ toon neerzet voor MHV in deze
periode, zou een spooktocht rondom Halloween allicht hier goed bijpassen. Een groot evenement wat
ook veel jongeren trekt rondom Halloween is ´Walibi Fright Nights´. Allicht zou dus zoiets op
kleinere schaal mogelijk zijn bij MHV.
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Tussen kunst en kitsch
Een ander idee voor in de toekomst is om een soort van ‘Kunst en Kitsch’ dag te organiseren voor alle
Nijmeegse bewoners. Hierbij kunnen bewoners worden aangespoord om op zoek te gaan naar oude
voorwerpen in hun omgeving en zouden zij deze op deze dag kunnen meenemen naar MHV waar een
antiquair de achtergrondinformatie en waarde van de voorwerpen kan vertellen. Dit is allicht een leuke
manier om alle Nijmeegse inwoners te stimuleren om bezig te zijn met geschiedenis en hiermee
zouden ook studenten kunnen worden gemotiveerd om bij hun grootouders of andere familieleden zich
te gaan verdiepen in antieke voorwerpen.

Kunst- en fotowedstrijd
Een van de grote doelen van deze denktank was om MHV meer bekend en populair te maken onder
studenten. Door studenten te betrekken bij het museum, de kunst, maar ook in de besluitvorming,
wordt de kans vergroot dat studenten ook MHV gaan bezoeken. Het betrekken van studenten bij de
kunst, zodat er dus kunstwerken van de studenten in MHV komen te hangen, vergroot de kans dat
vrienden van deze student/artiest een bezoek brengen aan MHV.

Een manier om kunst van studenten in MHV te krijgen, is het organiseren van een wedstrijd. Denk
hierbij aan een fotowedstrijd, schilderwedstrijd, sculptuur wedstrijd, etc. MHV zou een paar keer per
jaar een dergelijke wedstrijd kunnen organiseren voor studenten. Hierbij wordt vanuit het museum een
opdracht gegeven. In deze opdracht wordt ingegaan op de vorm van de kunst (foto, schilderij,
beeldende kunst, etc.), de deadlines voor de inzending en het thema van de tentoonstelling. Een
concreet voorbeeld hiervan zou kunnen zijn: “Een fotowedstrijd, inzendingen zijn welkom tot en met
1 september. De foto’s moeten gemaakt worden met het thema ‘Historisch Nijmegen’”. De studenten
kunnen zelf aan de slag met de opdracht en eraan werken wanneer ze willen. Het resultaat zal bestaan
uit prachtige foto’s van amateurkunstenaars en -fotografen. Voor het museum zijn er een paar enorme
pluspunten:

-

Een wisselende tentoonstelling met een makkelijk wisselend thema: Het wisselen van de
thema’s maakt dat een dergelijke wedstrijd interessant blijft voor studenten om vaker aan mee te
doen. Maar het kan ook een leuke koppeling zijn met hedendaagse activiteiten en gebeurtenissen
wat ook aansluit bij de visie van dit museum.

-

Input van studenten: Het zal weinig tijd en geld kosten om aan mooie kunst te komen.

-

Meer bezoek van studenten: Als er kunst van vrienden in MHV hangt, zal dit waarschijnlijk de
kans vergroten dat iemand een kijkje komt nemen in het museum.
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-

De mogelijkheid om de link met Nijmegen te versterken: door middel van lokale thema’s
centraal te stellen in de opdrachten, zal een dergelijke tentoonstelling het lokale aspect van MHV
versterken.

-

Motivatie creatieve ontwikkeling: een dergelijke fotowedstrijd zal studenten aanmoedigen zich
creatief te ontwikkelen.

-

Verbinden leeftijdsgroepen: doordat de kunstwerken uit deze wedstrijd tentoongesteld zullen
worden in het museum, wordt er een directe link gelegd tussen de studenten (kunstenaars) en de
bezoeker.

Kenmerken speurtocht
Ten slotte hebben we nog een leuk idee voor in de tentoonstelling. Uit eigen ervaringen hebben wij
opgemerkt dat een kunsttentoonstelling een stuk interessanter is wanneer je wat meer van kunst
afweet. Om deze reden bedachten wij dat het leuk is om de bezoekers van het museum een brochure
met wat uitleg over basiskenmerken van kunst te geven. In deze brochure kan dan ook een opdracht
worden gegeven om deze kenmerken in bepaalde kunststukken terug te vinden. Aan het einde van de
tentoonstelling kan dan getoond worden in welke kunstwerken welke kenmerken terugkwamen. Dit is
lastig toe te passen op een tentoonstelling als ‘de Pest’, maar bij de tentoonstelling over de Romeinen
is dit wel een optie.
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Appendix 1A. Draaiboek voor een film- en debatavond
Wanneer:

Wat:

Waar:

Benodigdheden:

19:00-19:30

Inloop

Foyer v.h. Valkhof

Niets bijzonders

19:30-20:00

Mini-college Conservator

Aula of Filmruimte

Microfoon,

uur

Valkhof/Professor Radboud

Valkhof/Theaterzaal

Belichting, Podium

uur

Nijmegen
20:00-22:00

Filmvertoning

Idem, nu donker

uur (met

Projectiescherm,
Beamer

pauze)
22:00 uur -

After-borrel met discussie

Café Valkhof

Niets bijzonders

einde

Deel I: Een succesvolle inloop van een evenement hoort de aandacht van de bezoeker direct te grijpen
en de toon voor het verloop van de avond te zetten. De bezoeker dient de dingen om hem heen passief
in zich op te nemen, denk hierbij aan een aankleding van de ruimte in een toepasselijk thema.
Filmposters en affiches van de vertoning kunnen dit effect al realiseren. Een ander voorbeeld is een
welkomstdrankje aansluitend bij het onderwerp van de huidige tentoonstelling. Bijvoorbeeld bij
‘Maria van Gelre’ een (Virgin) Bloody Mary en bij ‘de Pest’ een Corona-biertje.
Deel II: Het mini-college geldt als het deel van de avond waarin van bezoekers verwacht wordt dat zij
het meest aandachtig luisteren naar het verhaal van de deskundige. Deze persoon dient een bepaalde
rol te vervullen als betrouwbaar, wijs iemand, van wie mensen naderhand kunnen stellen dat de
spreker hen heeft geïnspireerd en op andere inzichten heeft weten te brengen. Dit ligt uiteraard voor
het merendeel bij de spreker zelf, en zijn natuurlijke charisma. Toch zijn er manieren om dit te
benadrukken; denk aan het gebruik van een podium. Door de spreker als het ware te verheffen op een
hogere grond, straalt hij of zij meer autoriteit uit en is men sneller geneigd naar hem te luisteren.
Daarnaast is het van belang dat de spreker op de juiste manier belicht en gehoord wordt, zodat zijn
boodschap luid en duidelijk overgebracht kan worden. Hierbij is het wederom van belang dat de
filmzaal ook de sfeer van het onderwerp heeft d.m.v. decor, geur (zie ‘De tentoonstelling’) en andere
aankleding.
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Voor de inhoud van het mini-college dient er een duidelijke relatie tussen het onderwerp en MHV
geconstrueerd te worden. Het is essentieel dat het publiek wordt aangezet om zelf nader onderzoek te
doen in MHV; het is niet zonder reden dat juist studenten aangetrokken worden. Van MHV kan
daarbij dus verwacht worden dat deze onderzoeksmogelijkheden ook daadwerkelijk geboden worden
‘the morning after’. Een groot deel van de studenten zal zich wellicht uitsluitend aangetrokken voelen
tot de informele aspecten van de avond, maar dat neemt niet weg dat geïnteresseerde studenten, die
zijn geactiveerd door de avond ook gemotiveerd moeten worden om onderzoek te gaan doen naar dit
specifieke onderwerp. De link is heel eenvoudig te leggen door simpelweg over museumobjecten te
praten en de naam van MHV veelvuldig te laten vallen.
Deel III: De filmvertoning spreekt voor zich en hieraan valt niet veel meer aankleding te organiseren
dan donkerte en stilte. Laat het publiek de informatie van de film op eigen tempo in zich opnemen.
Zorg (met name voor langere films) voor een korte pauze van een kwartier, aangezien er een minicollege aan vooraf ging.
Deel IV: De after-borrel dient als een ‘release’ van meningen en gedachtes over het onderwerp van de
avond. Het publiek is de afgelopen paar uur volgepompt met opvattingen uit allerlei verschillende
gezichtspunten en nu is het de tijd om voor iedere bezoeker zelf zijn of haar mening te vormen en
verkondigen zodat hier nu in discussie kan worden gegaan. Dit betreft een informele setting, met een
drankje.
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Appendix 1B. Draaiboek voor een scavenger hunt
Hieronder staat een mogelijke scavenger hunt die aansluit bij de vaste collectie van MHV. De
scavenger hunt kan als voorbeeld worden gezien van wat allemaal mogelijk is. Ook is er via
www.amsterdamoldtown.com een gratis historische scavenger hunt aan te vragen. Hieruit kan ook
inspiratie gehaald worden.

De route moet niet te lang zijn, zodat mensen niet uren door de stad lopen en ook tijd hebben om de
opdrachten juist uit te voeren en daarna nog zin hebben om het museum te bezoeken.
De start en het einde van de scavenger hunt is in MHV. Als start is het een optie om de spelers een
kunstwerk te laten zien, bijvoorbeeld het beroemde romeinse masker. Ook kan er een introductiefilm
getoond worden die de spelers nieuwsgierig maakt naar wat ze gaan doen. Deze kan ook de sfeer van
de scavenger hunt duidelijk maken.

Voor de onderstaande scavenger hunt hebben we gekozen om het thema van het romeinse masker uit
de vaste collectie te gebruiken. De spelers gaan door het uitvoeren van opdrachten en puzzels op de
route achter het verhaal van het masker komen. Elke speler kan een rol aannemen binnen de groep,
zodat uiteindelijk het mysterie rondom de persoon achter het masker ontrafeld wordt. De volgende
locaties kunnen worden gebruikt:

•

Traianus plein: beeld van Traianus. Hier kan een inleiding zijn over de romeinen in Nijmegen
en de tocht die de spelers gaan maken.

•

Beerputten Piersonstraat: nu op de archeologische tafel in het museum, een opdracht die te
maken heeft met opgravingen en onderzoeken. Link kan ook op het einde pas komen dat de
spelers aan de archeologische tafel iets doen met de uitkomst van de gedane opdracht hier.

•

Steenstraat 26-28 → rest van de oude Romeinse muur. Er staat hier een tekst in gegraveerd.
Een opdracht met romeinse cultuur of taal.

•

Burchtstraat (voor de C&A) → op de grond ligt een getekend graf. De grafschatten en een
gereconstrueerd hoofd van de vrouw die in het graf ligt worden tentoongesteld in MHV.

•

Oude stadsmuren: link aan dat wandkleed in MHV waar de oude stadsgrenzen van Nijmegen
op te zien zijn.

•

Traianus masker in Veur-lent. Dit masker is het topstuk van MHV en deze grote replica kan
als een eindpunt dienen. Dit masker kan je beklimmen. Bovenop kan het eindpunt van de
scavenger hunt buiten het museum zijn.

Op het eind van de scavenger hunt gaan de spelers naar MHV. Binnen zullen zij de laatste
puzzelstukjes verbinden en zo tot een oplossing komen. Ook kunnen ze nog naar de archeologische
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tafel om de opdracht uit de Piersonstraat af te ronden. Uiteindelijk eindigt de scavenger hunt dus in
MHV. Hier kunnen de spelers dan het museum bezoeken en achter alle andere verhalen komen die te
zien zijn in MHV.
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Appendix 1C. Draaiboek voor een online pubquiz
Op 27 mei organiseerden wij een online pubquiz met als thema 'The Black Death and Covid-19'. Bij
de pubquiz konden de teams van maximaal 5 studenten deelnemen via een break-out room in Zoom.
Voordat de teams door ons in de break-out rooms werden geplaatst, moesten ze even wachten in de
algemene Zoom meeting. Van deze tijd werd gebruik gemaakt door hen te laten weten dat RUstudenten gratis toegang hebben tot MHV.
Naast het gebruik van Zoom voor communicatie, zagen alle teamleden de vragen en bijbehorende
antwoordmogelijkheden op Kahoot door middel van de optie ‘share screen’. De teamcaptain klikte na
overleg met zijn of haar team het door hen gekozen antwoord aan. Na afloop van de ronde werden de
vragen nagekeken (dit doet het Kahoot programma automatisch) en kwamen de teams erachter hoeveel
punten zij gescoord hebben. Hierbij speelde de tijd om te antwoorden ook een rol: snellere correcte
antwoorden leverde meer punten op. Daarnaast was ook te zien op welke het team stond ten opzichte
van de andere teams. Voor de quiz over Covid-19 en de pest kozen voor de volgende rondes:
1. Nijmegen, Toen & Nu: bij deze foto vragen, wordt een foto getoond van een plek in Nijmegen
die een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de stad, bijvoorbeeld de Lange Hezelstraat
waar een pest-ziekenhuis was. Hierbij moeten de teams raden wat voor soort gebouw, object of
gebeurtenis er op deze plek was. Of andersom waar het gebouw of object stond of de
gebeurtenis plaatsvond. De focus ligt hierbij op de Middeleeuwen en Romeinse tijd aangezien
dit het meest aansluit bij de collectie van MHV.
2. Vaste Collectie: vragen of objecten uit de vaste collectie van MHV, bijvoorbeeld over de
vrede van Nijmegen en het bijbehorende wandtapijt. Anders dan bij de vorige ronden zijn deze
objecten niet per se gelinkt aan plekken in de stad.
3. Covid-19 en de Pest: vergelijkende vragen over beide pandemieën. Omdat we veel
verschillende studieverenigingen en studenten willen aanspreken, is deze ronde
interdisciplinair georiënteerd. Hierin komen dus ook wetenschappelijke vragen over
bijvoorbeeld behandelmethodes in de Middeleeuwen en nu, zodat ook op de interesses
bètastudenten kan worden ingespeeld.
Nadat de laatste ronde was nagekeken, werd bekend gemaakt welke teams de prijzen hadden
gewonnen. Ten slotte werd nogmaals benadrukt dat RU-studenten gratis toegang hebben tot MHV en
dat er verschillende samenwerkingsmogelijkheden zijn voor zowel individuele studenten als
studieverenigingen.
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Als dit evenement een succes is, kan deze vorm online of offline gerecycled worden voor andere
tentoonstellingen of gelegenheden, bijvoorbeeld voor de introductieweek. Om die reden hebben we
ook de pubquiz uitgewerkt aan de hand van onze toetsingscriteria.
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Appendix 1D. Evaluatie van de online pubquiz
Ten eerste willen wij aangeven dat wij de pubquiz avond als een succes hebben ervaren. Deze mening
delen niet alleen onze begeleiders Johan en Casper maar ook Jolanda van Dijk (Sr. Medewerker
marketing en communicatie bij MHV). Zij heeft namelijk meegedaan aan onze quiz. Vanwege de
corona maatregelen hebben wij gekozen voor een online pubquiz. Onze voorkeur gaat echter uit naar
een offline versie de redenen hiervoor zullen wij verder toelichten.
Ten eerste is er bij een offline versie meer mogelijkheid voor interactie tussen de teams. Hierdoor kan
het ook sociaal evenement zijn waarin studenten niet alleen kennismaken met het museum maar ook
met elkaar. Tevens vergt de online communicatie voorafgaand aan en tijdens de quiz meer tijd en
aandacht dan de offline versie. Hierbij raden wij aan om de promotie via social media te doen, op
zowel de kanalen van MHV als die van de Radboud Universiteit. Tevens komt uit onze ervaring naar
voren dat mond-op-mond reclame essentieel is. Hierbij kan ook de studentenraad ingezet worden (zie
hoofdstuk voor de toekomst). De studieverenigingen die geïnteresseerd waren in onze pubquiz kunnen
weer worden gemaild (een lijst met de desbetreffende verenigingen is toegevoegd als bijlage). Deze
verenigingen hebben van ons een mail gehad met de vragen of zij het leuk vinden om later nogmaals
deel te nemen aan een pubquiz of andere activiteit van MHV en of zij interesse hebben in andere
vormen van samenwerking met MHV. Wij zullen de verenigingen die hier positief op reageren
doorverwijzen naar het MHV indien dit gewenst is.
Daarnaast viel het ons op dat met name verenigingen van bèta studies of andere studies die niet direct
een link hebben met de collectie van MHV interesse hadden in de pubquiz. Dit geeft aan dat de
“markt” van studenten die interesse hebben in MHV veel breder is dan in eerste instantie door ons
werd ingeschat. Aangezien er studenten met veel verschillende achtergronden meededen, hebben wij
ook vragen met een interdisciplinair karakter toegevoegd aan de quiz, bijvoorbeeld medische vragen
over de pest en Corona. Aansluitend is het belangrijk om een duidelijke link te leggen tussen het
onderwerp van de pubquiz en zowel de actualiteit als de stad Nijmegen. Voor het eerst leende “de
Pest” zich natuurlijk zeer gemakkelijk. maar wij zijn van mening dat dit, door het transhistorische
karakter van MHV, ook bij andere quizzes kan.
Ten slotte nog een aantal punten die uit de feedback van de leden van onze denktank naar voren zijn
gekomen. Een aantal leden gaven aan dat ze bij de prijsuitreiking liever een top vijf hadden gezien dan
een top tien, wanneer de quiz offline wordt gehouden is de spanningsboog en de algehele sfeer in het
publiek gemakkelijker te lezen en zal dit waarschijnlijk geen issue zijn. Tevens komt uit onze ervaring
naar voren dat het “proefdraaien” van de quiz noodzakelijk is, ook bij een offline versie, d.m.v.
“proefdraaien” met een kleine groep kunnen foutjes zoals spelfouten en foute antwoorden die als goed
worden aangemerkt tijdig worden opgemerkt en er kan worden uitgeprobeerd hoeveel tijd de
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deelnemers nodig hebben voor het beantwoorden van de vragen. Daarnaast is het bij een offline format
mogelijk om de quiz in te leiden en hierin ook MHV te promoten. Verder is het maken van vragen
tijdrovend, maar deze kunnen daarna vaker gebruikt worden. Dit werk kan eventueel gedaan worden
door de studentenraad (zie hoofdstuk voor de toekomst). Voor de inhoudelijke kennis is het gewenst
dat zij hulp krijgen van een medewerker van het MHV en/of een docent van de Radboud Universiteit,
zoals wij die hulp ook van Johan Oosterman gehad hebben. Als laatste was er vanuit meerdere
denktank leden kritiek op het feit dat sommige vragen te veel inhoudelijk ingingen op de vaste
collectie en de werken in de tentoonstelling “De Pest”. Wij (de evenementencommissie) hebben deze
kritiek serieus overwogen, maar zijn uiteindelijk tot het besluit gekomen deze vragen te behouden. De
reden hiervoor is dat het primaire doel van de pubquiz is studenten interesseren en informeren over
wat het MHV te bieden heeft.
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Appendix 1E. Verenigingen mogelijk geïnteresseerd in een
samenwerking
1.

NSHV (Nijmeegse Studenten Honoursvereniging)
@: secretaris@nshv.nl

2.

BeeVee (Biologie en Medische biologie)
@: beevee_secretary@science.ru.nl

3.

OSK (Kunstgeschiedenis)
@: bestuur@osk1977.nl

4.

Sigma (Moleculaire Wetenschappen)
@: sigma@science.ru.nl

5.

Marie Curie (Natuur- en Sterrenkunde)
@: secretaris@marie-curie.nl

6.

Den Geitenwollen Soc (Sociologie)
@: dengeitenwollensoc@gmail.com

7.

CognAC (Kunstmatige Intelligentie)
@: secretary@svcognac.nl

8.

Leonardo Da Vinci (Natuurwetenschappen en Science)
@: leonardo@science.ru.nl

9.

AWAZ (Faculteitsvereniging Theologie, Religiewetenschappen en Islamstudies)
@: awaz.ru@gmail.com

10.

SOFv Nijmegen (Koepelorganisatie voor alle studieverenigingen)
@: info@sofv.nl

11.

Dondrite (Cognitive Neuroscience)
@: activitydondrite@gmail.com
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Appendix 2A. Posters Filmavond
Poster 1

Poster 2
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Poster 3
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Appendix 2B. Posters pubquiz
Poster 1

Poster 2
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Poster 3
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Appendix 2C. Posters tentoonstelling ‘de Pest’
Poster 1

Poster 2
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Poster 3

Poster 4
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Appendix 2D. Posters Museum Het Valkhof algemeen
Poster 1

Poster 2
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Poster 3

Poster 4
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Poster 5

Poster 6
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Appendix 3. Museumbordjes voorbeelden
Museumbordje 1

Museumbordje 2
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Museumbordje 3

Museumbordje 4
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Appendix 4. Visitekaartjes
Visitekaartje 1

Visitekaartjes 2
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Visitekaartje 3
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Appendix 5A. Facebook posts
Facebook post 1

Facebook post 2
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Facebook post 3

Facebook post 4
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Appendix 5B. Omslag foto Facebook
Omslag foto 1

Omslag foto 2

Omslag foto 3
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Omslag foto 4
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Appendix 5C. Instagram posts
Instagram post 1

Instagram post 2
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Appendix 6. Website
Ontvangstpagina

Achtergrondinformatie
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Tentoonstellingen

Tarieven

86

Appendix 7. Logo Museum Het Valkhof
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Appendix 8. Promotiefilmpje ‘de Pest’
In samenwerking met Rocket Fuel Media3, heeft de tentoonstellingscommissie een promotiefilmpje
ontwikkeld voor de tentoonstelling ‘de Pest’. Via de onderstaande link kan dit filmpje op YouTube
bekeken worden. Via de mail (sebastianblom00@gmail.com) kan het filmpje worden aangevraagd.
Dan zullen wij het bestand naar u mailen.
Veel kijkplezier!
https://youtu.be/stNye3Dk7Gw

3

https://www.rocketfuelmedia.nl/
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