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 QR Digitale hulp in het museum 
 

Met de doorstart van De Looierij is het ook zaak sterk te gaan moderniseren en digitale 

hulpmiddelen in te zetten. We gebruiken in De Looierij nu al diverse audiovisuele hulpmiddelen, 

zoals mediaplayers, beamers en televisies. Dit om de bezoeker extra informatie te kunnen 

bieden tijdens het bezoek aan het museum. Daarmee kan de bezoeker zonder begeleiding van 

rondleiders toch wat meer context krijgen over een object, handeling of gebeurtenis.  

In 2011 tijdens de verbouwing is er nog een tijdje overwogen om mediaplayers in te zetten, 

waarmee de bezoekers kunnen rondlopen. Bezoekers zouden deze kunnen huren of gebruiken 

tijdens een rondgang door De Looierij. Het betreft dan audio- of videospelertjes die uitgerust zijn 

met een bevestigde hoofdtelefoon. Deze spelertjes zouden dan zo zijn ingesteld dat via een 

schermpje of met knopjes kan worden aangegeven welke tekst of video beluisterd of bekeken 

kan worden.  

Er kleven nogal wat nadelen aan deze oplossing. De apparaten zijn duur in aanschaf, verspreiden 

bacillen, en zijn snel afgeschreven door onoordeelkundig gebruik. Bovendien moet je bij elke 

wijziging van de route of collectie de apparaten opnieuw aanpassen. Bij de opzet van het 

museum is hier dus wel aan gedacht, maar te duur in aanschaf en beheer en een brug te ver 

gebleken.   

Maar het blijkt anno nu mogelijk dezelfde service op een veel hoger level aan te bieden, door de 

bezoekers gebruik te laten maken van zijn of haar eigen hulpmiddelen: De PDA, tablet of de 

smartphone. Het aantal smartphones en tablets met camera stijgt explosief in Nederland. Meer 

dan 35% van de bevolking heeft inmiddels een dergelijk apparaat. Deze smartphones, tablets of 

PDA’s moeten wel een verbinding met internet kunnen maken en voorzien zijn van een camera. 

Om de eigen hulpmidden in te zetten maken we gebruik van QR-Code. QR-codes (Quick 

Respons)  zijn kleine vierkanten codes verdeeld in een aantal kleinere blokjes, die je hoe langer  

hoe meer in gedrukte tijdschriften of posters ziet. De camera van je apparaat leest de code met 

een speciale app (een toepassing op de tablet, smartphone of PDA) en opent vervolgens een 

specifieke internetpagina op de browser van de PDA, de tablet of de smartphone.  

Afhankelijk waar de URL naar verwijst kan er een tekstbestand, een film- of geluidsbestand 

worden geopend. QR-codes zijn gratis en rechtenvrij te genereren, dus technisch kost het 

inzetten van QR-codes niets, behalve dat men een internetverbinding moet kunnen maken en 

het maken van de inhoudelijke bestanden, die geplaatst moeten worden op het internet. 

 

 

 

 

Hoe werkt het voor de bezoeker? 
De bezoeker van de Looierij heeft een smartphone bij zich of een tablet-PC met een camera, een QR-

scanner-app geïnstalleerd en een internetverbinding. Aan te bevelen is dat de bezoeker ook een 

koptelefoon of oortjesset bij zich heeft om overlast te voorkomen. Overal in de Looierij zijn kleine 

gelamineerde kaartjes te zien met QR codes. Door de QR app op zijn eigen apparaat te openen en de 

camera van zijn smartphone, tablet of PDA te richten op een gelamineerd kaartje met een QR code 

opent de smartphone of tablet een internetpagina waar hij of zij uitleg ontvangt in tekst, beeld of geluid. 
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Wat zijn de mogelijkheden? 

Algemeen 
QR-codes kun je overal plaatsen. Je kunt de code aan de buitenkant van de gevel of vitrine 

plaatsen, zodat de mensen die langskomen direct worden doorgeleid naar de website van De 

Looierij, als ze de code scannen. 

Een andere algemene toepassing zou kunnen zijn dat de gebruikte tekst via een QR code in een 

vertaalde vorm kan worden opgeroepen. (Bijvoorbeeld in het Engels). Dus plaats je een QR code 

bij een object, waarbij je aangeeft dat het om een Engelse vertaling gaat 

In De Looierij 

 
De QR-codes worden voorzien van een gekleurde rand om de doelgroep te onderscheiden. 

Verder zijn er icoontjes voor tekst, beeld en geluid en een icoon om de taal te bepalen. Bij 

rondleidingen zullen er ook cijfers zichtbaar zijn om de logische volgorde te bepalen. 

Objecten en tableaus 

Bij een object of tableau is nu vaak een klein briefje of tekstje geplaatst om te duiden wat het 

getoonde object of tableau feitelijk voorstelt of de context aangeeft. Met de QR code kun je 

hierin dieper gaan door meer informatie te verstrekken. Je zou kunnen verdiepen door filmpjes 

te laten zien of teksten te laten horen of achtergrondinformatie te verstrekken.  

Rondleidingen 
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In het museum worden er routes uitgezet, die te herkennen zijn aan de kleur van het kader: Een 

blauwe route is bijvoorbeeld voor kinderen en een gele route voor oudere kinderen en 

volwassenen. En je kunt bijvoorbeeld een rode route maken voor Engelsen of anderstaligen. 

Deze QR-rondleidingen zouden kunnen concurreren met de rondleidingen waarvoor door 

groepen wordt betaald. Een groepsrondleiding door een rondleider heeft natuurlijk meer 

toegevoegde waarde, omdat de rondleider interactief is en direct in kan gaan op vragen van de 

groep. Het is bovendien “gezelliger”. Het is ook niet mogelijk om met een groep iedereen 

tegelijkertijd met het QR-codesysteem rond te leiden. Dit zou kunnen leiden tot een 

overbelasting van de WiFi-omgeving  De QR-rondleiding moet je zien als een individuele 

rondleiding en doordat de verscheidingsvormen groot kunnen zijn moet je dit zien als een 

aanvulling.  

Educatieve doeleinden 

Ook kun je voor kinderen spannende educatieve speurtochten maken met behulp van QR-codes. 

Of je kunt met behulp van het ophalen van QR-codes kinderen helpen een werkstuk te maken. 

Afhankelijk van de creativiteit van de contentbeheerder is er van alles mogelijk. 

Buiten de Looierij 

Gidswandelingen en VVV-routes 

We zouden in het kader van de gidswandelingen of de VVV-functie op diverse plaatsen in 

Dongen QR-codes kunnen plaatsen. Samen met de heemkundeverenigingen zouden we hier 

invulling aan kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan een arrangement: Museumbezoek met koffie 

en taart, een rondleiding door het museum en een wandeltocht door Dongen langs de QR-codes. 

Wat zijn de randvoorwaarden? 

Randvoorwaarden apparatuur bezoeker 

De gebruiker van de QR-code moet dus beschikken over een tablet, smartphone of PDA met een 

camera en de mogelijkheid een internetverbinding op te zetten via WiFi of 3G. 

Daarnaast moet hij of zij een toepassing (een app) hebben geïnstalleerd op zijn apparaat om de 

QR-code te kunnen scannen en daarmee de verbonden internetpagina te kunnen openen. De 

grote mobiele platformen gebruiken Android, Windows 8 of Apple OS. Op alle drie deze 

platformen zijn in de AppStores (gratis) toepassingen te downloaden die deze functie hebben. 

Niet iedereen met een PDA, smartphone of tablet zal bekend zijn met de QR-code of deze 

toepassing (app) niet hebben geïnstalleerd. We zullen daarom een handleiding maken hoe deze 

app te installeren.  

Internetverbinding 

Om gebruik te maken van de QR-codes is het aanwezig zijn van een internetomgeving 

noodzakelijk. In De Looierij is er een redelijke verbinding via 3G. (smartphone –mobiel met 

internet). Echter niet alle tablets en PDA’s zijn uitgerust met 3G. Daarvoor moet een apart 

abonnement worden gesloten door de eigenaar en moet het apparaat ook voorzien zijn van een 
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SIM-slot. Bovendien is het gebruik van 3G relatief duur voor de gebruiker, zeker als er grote 

bestanden zoals filmpjes en geluidbestanden worden geopend. 

Beter is gebruik te maken van WiFi. De Looierij heeft wel een WiFi-spot maar deze is (nog) niet 

opengesteld voor het publiek. Met WiFi heeft de bezoeker verbinding met internet buiten zijn 

abonnement om. Het voordeel is dat het stabiel en dus goedkoop is. Bovendien  is de 

bandbreedte groter dan bij 3G, zodat de internetpagina’s sneller laden. 

WiFi beschikbaar stellen door De Looierij  

Om bezoekers te ondersteunen tijdens het bezoek, bijvoorbeeld bij de leestafel of het gebruik 

van QR-codes is het prettig dat de bezoeker gebruik kan maken van gratis internet. Een WIFI-

hotspot brengt uitkomst wanneer de bezoeker iets wil opzoeken. Aangezien interactie hoe 

langer hoe belangrijker wordt, is dit een goede en aantrekkelijke service, die relatief goedkoop is 

in te richten. Daarbij willen we geen openbare hotspot zijn, maar een hotspot die wordt 

gedistribueerd. Bezoekers kunnen tijdelijk gebruik maken van de WiFi omgeving van De Looierij 

 

Gebruik QR zonder eigen apparatuur 

Als blijkt dat mensen wel behoefte hebben aan de mogelijkheden die de QR-codes bieden in het 

museum, maar niet beschikken over de juiste apparatuur, dan zouden we kunnen besluiten zelf 

mediaplayers te verhuren, die dan gebruik maken van de WiFi koppeling. Tablet-PC’s met WiFi 

en een camera  van 7 inch zijn te koop vanaf ongeveer €100,00 per stuk.  

Als museum moet je stellen dat digitale rondleidingen uitsluitend met “oortjes” of 

hoofdtelefoons worden uitgevoerd om overlast te voorkomen voor andere bezoekers. Als extra 

service zouden we in het museum de oortjes goedkoop kunnen aanbieden (evt. met logo). Van 

Chinese makelij kosten dergelijke oortjes misschien 1,5 tot 2 euro. 

Hosting bestanden 

De bestanden (MP3 en PDF’s) zullen een plek moeten vinden op het internet. Totaal zal dit gaan 

over ongeveer 100-500 Mb). Om dit te realisern moet je hostingruimte huren. Hans Zimniak 

biedt deze service voor €10,00 per maand aan excl. BTW. Hosting2GO vraagt €29,00 per jaar incl. 

BTW, waarbij ook nog een domeinnaam wordt geleverd. Eenmaal ingericht krijg je via een FTP-

poort toegang tot je bestanden. 

  

Klant 
gebruikt
internet

Klant voert
code in op
apparaat

Ticket
wordt

uitgeprint

Klant krijgt
of koopt

ticket

Klant vraagt
Om WiFi
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Wat zijn de investeringen? 

WIFI 

Om QR-codes optimaal in te zetten en tevens het museum te kunnen voorzien van draadloos 

internet zijn er systemen te koop die een tijdelijke internetsleutel genereren. (bijvoorbeeld 

www.yourpos.nl ) De installatie bestaat uit een WiFi generator en een printer en eventueel een 

aantal accesspoints.  

De initiële investering is ongeveer €1250. Dit soort apparaten worden ook gebruikt in de horeca: 

hotels en terrassen)  

Er zijn twee mogelijkheden: 

 De Looierij biedt deze service gratis aan. (Kosten zijn gelijk aan initiële kosten) 

 De Looierij biedt deze dienst aan tegen een beperkte meerprijs op de entreeprijs. De 

kosten blijven €1250, maar er kunnen inkomsten worden gegenereerd. Bij een gebruik 

van 500 keer per jaar de betaalde WiFi-omgeving tegen een tarief van €1,-- is er een 

terugverdientijd van 2,5 jaar. 

Als blijkt dat er veel meer gebruik gemaakt  gaat worden van deze mogelijkheid dan zouden we 

de kosten kunnen verlagen naar bijv. €0,50. Dit zou je na een tijdje moeten evalueren. 

Hostingruimte 

Als we de hosting regelen bij onze vaste leverancier Zimniak zijn we ongeveer € 140,00 per jaar 

kwijt. De kosten via Hosting2Go zijn €100,00 lager. Bovendien zijn de specificaties van 

Hosting2Go beter: grotere opslag, extra domeinnaam en meer dataverkeer. 

Tablets 

De kosten voor een goedkope 7 inch tablet met WiFi en camera kost ongeveer 125 euro (incl. 

hoofdtelefoon). 

De Looierij zou er een aantal kunnen aanschaffen en aan haar bezoekers kunnen verhuren voor 

€2,50 euro per bezoek en dit aanbieden incl. WiFi. (Na ongeveer 50 keer verhuren zijn de initiële 

kosten terugverdiend).  

Plan van aanpak 
In de opzet van het gebruik van QR-codes kunnen we klein beginnen en steeds verder gaan 

uitbouwen. In principe is het introduceren van QR-codes voornamelijk werk (tijd) en blijven de 

kosten beperkt. Veel van het werk kan buiten De Looierij, bijvoorbeeld thuis, worden gedaan.  

Maart 2012: Klein beginnen 

 Hang een QR-code in de vitrine van De Looierij 

 Neem een besluit over de aanschaf van de WiFi installatie (Ja/Nee) 

 Neem een besluit over de exploitatie: gratis of betaald 

 Neem een besluit over Hosting en ga in zee met de provider. 

 Benoem een QR-beheerder  

http://www.yourpos.nl/
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 Ga op zoek naar een aantal contentbeheerders (kick off) om de nieuwe heem-

tentoonstelling als eerste grote project met QR-code in te richten. 

 Communiceer met de inhoudelijke mensen over de mogelijkheden van dit nieuwe 

hulpmiddel: Collectie- en expositiebeheerderd etc. Organiseer een Kick-off. 

 Begin op sommige plaatsen al voorzichtig codes te plaatsen bij objecten. 

 Zorgen dat de QR-code van de website van De Looierij in alle nieuw te ontwikkelen 

papieren publicaties (posters, brochures etc.) wordt opgenomen. 

April 2012: Awareness kweken 

 Ga in overleg met de heemkundeverenigingen om een QR-route door Dongen en ’s 

Gravenmoer te faciliteren en richt een gezamenlijke werkgroep op. 

 Bedenk arrangementen rond de combinatie buiten-binnen de Looierij met als 

uitgangspunt de QR-routes. 

 Zorg dat de werkgroep content voor het heem-deel haar werk doet. 

Mei 2012: Start 

 Implementeer de WiFi-installatie (indien in maart besloten is dit te doen) 

 Test de werking 

 Werking uitleggen van QR-plan: instructies gastvrouwen en –heren over evt. betalen 

voor WiFi code, verhuren tablets en uitleg over installeren app. (maken instructiepakket 

door QR-beheerder) 

 Werkgroep QR-route door Dongen actief begeleiden. 

Juni 2012: Go 

 Implementeer deze vernieuwing met de opening van het Heem-deel. 

 Zorg voor publiciteit 

 Tracht bij heropening museum de QR-route door Dongen af te hebben. 

 Adverteren met arrangementen. 

Juli – December 2012: Verdiepen 

 Vaststellen hoe verder te gaan in museum: 

o Vaststellen en implementeren soorten routes: kinderen, Engelstaligen, 

volwassenen routes. 

o Bepalen welke objecten/tableaus voorzien moeten worden van QR-codes 

o Kijken in hoeverre QR-codes kunnen helpen educatieve programma’s op te 

zetten.  
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Bijlagen 

Aanmaken en beheer QR-codes 

 

Er zijn twee rollen: De contentbeheerder en de QR-beheerder. 

De contentbeheerder 

De contentbeheerder is niet één persoon, maar is een rol. De contentbeheerder is inhoudelijk 

verantwoordelijk voor de geschreven teksten, gemaakte filmpjes en gesproken teksten. Vaak 

beheert de contentbeheerder (een deel van) een expositie. 

Als de contentbeheerder van mening is dat er een QR-code geplaatst moet worden met een 

tekstverwijzing, dan maakt de contentbeheerder de tekst op in Word. Voor geluid wordt de tekst 

ook in Word opgemaakt en ingesproken en opgeslagen in MP3-formaat (64Kbps mono). 

Een gemonteerd filmpje wordt overgezet naar YouTube of een andere provider. 

De Contentbeheerder houdt in een administratie (spreadsheet) bij welke documenten zijn 

overgedragen aan de QR-beheerder. Van de QR-beheerder ontvangt de contentbeheerder de 

URL waar de tekst of het geluidsbestand staat.  

De QR-beheerder 

De QR-beheerder is een rol van een vrijwilliger en zorgt ervoor dat de content goed op de server 

komt en de QR-code wordt aangemaakt. (De rol is te combineren met die van Webmaster) De 

QR-beheerder is in principe één persoon met een backup. 

OPMAKEN 

De tekst komt bij de QR-beheerder als DOC-bestand binnen. De QR-beheerder maakt de tekst op 

in de voor mobiele apparaten geschikte (standaard-)opmaak en genereert een PDF. Over de 

layout kan nog overleg zijn tussen de contentbeheerder en de QR-beheerder. 

OVERZETTEN PROVIDER 

Nadat de tekst is opgemaakt of de MP3 is overhandigd zal de QR-beheerder het PDF- of MP3-

bestand met een FTP-programma op de server plaatsen. 

Zowel tekst als audiobestanden moeten op een internetserver worden geplaatst met behulp van 

een FTP-programma. Deze server moet vanaf het openbare net beschikbaar zijn. Als het 

Genereren
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document of geluidfragment op de server is geplaatst moet je het kunnen openen op je browser, 

bijv. http://mkrijnen.globat.com/Looierij/RL/DigitaleRondleidingen.pdf (URL) 

Voor video plaats je het filmpje op een externe provider zoals YouTube of een andere (gratis) 

provider. 

De bestanden zijn nu bereikbaar vanaf het internet met een URL. Van deze URL moet een QR-

code worden gemaakt. 

Zorg dat er ook bij de QR-beheerder een adequate archivering is van deze documenten en de 

URL’s.  Zowel de content- als QR-beheerder moet een overzicht hebben welke QR-codes zijn 

geplaatst. 

GENEREREN QR-CODE 

QR Codes zijn 2 dimensionale barcodes die snel en eenvoudig ingescand kunnen worden met de 

fotocamera van bijna iedere moderne mobiele telefoon. De QR code wordt dan omgezet  in 

(interactieve) tekst en/of een link. 

 

Afbeelding : een QR-code 

Nadat je de tekst, het geluidsfragment of de video hebt geplaatst en je weet met welke URL het 

bestandje kan worden geopend start je het programma www.qurify.com/nl  

 

Kopieer of typ de URL in het blauwe vlak en druk op Qurificeer (Max. lengte 255 tekens) 

http://mkrijnen.globat.com/Looierij/RL/DigitaleRondleidingen.pdf
http://www.qurify.com/nl
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In onderstaand voorbeeld is de code van de website van het museum  http://www.delooierij.nl 

ingebracht. Rechts zie je de code staan, die je kunt downloaden als .jpg of .png-formaat. 

 

 

TESTEN 

Druk de code af met een printer eventueel voorzien van een korte beschrijving en lamineer de 

code + omschrijving. Plaats de geplastificeerde code in de buurt van het object of opstelling. Je 

kunt ook de code opslaan als een plaatje en beschikbaar stellen aan de contentbeheerder, zodat 

deze de code in de juiste context kan opnemen en afdrukken. 

Voordat de QR-beheerder dit doet test hij nog wel iof de QR-code ook werkelijk werkt op de 

verwachte wijze. 

http://www.delooierij.nl/

