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Doelstellingen vd sessie:

1. Kennismaking met types van ≠ werkvormen 
(adhv voorbeelden) 

2. Hoe ga je van een passieve kijker > actieve deelnemer 
(adhv voorbeelden)



1.Receptieve werkvorm
2.Reflectieve werkvorm
3.Actieve werkvorm
4.Productieve werkvorm

1. Kennis maken met 
werkvormen

passief & abstract

actief & concrete ervaring
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Werkvormen?

1.Receptieve werkvorm
2.Reflectieve werkvorm
3.Actieve werkvorm
4.Productieve werkvorm

Kenmerken? 
Voorbeelden?



1.Receptieve werkvorm
Kenmerken? 
Passief, beleven, kennisoverdracht, afgebakende inhoud, 
abstract

Doelstelling?
weten/herinneren, plezier



Voorbeelden?
‘klassieke’ tentoonstelling
rondleiding/vertelling/demonstratie
Dia-avond
teksten, brochures, catalogi, audiovisueel 
materiaal, lezen/leeszaal/lezing
Les geven/doceren/deze ppt



Werkvormen?

1.Receptieve werkvorm
2.Reflectieve werkvorm
3.Actieve werkvorm
4.Productieve werkvorm

Kenmerken? 
Voorbeelden?



2. Reflectieve werkvorm
Kenmerken? 
Passief/actief, afgebakende inhoud, abstract, 
beschouwen/nadenken/praten

Doelstelling?
Weten (hogere vorm, ook tot inzichten komen), 
verwerken, toepassen, (sociaal), (creativiteit), plezier



Voorbeelden?
Dialoog/conversatie/discussie
Interview
Kijk- en doewijzers
Polls, quiz
onderzoek



Werkvormen?

1.Receptieve werkvorm
2.Reflectieve werkvorm
3.Actieve werkvorm
4.Productieve werkvorm

Kenmerken? 
Voorbeelden?



3. Actieve werkvorm
Kenmerken? 
Actief, doen, resultaat & uitkomst staat voorop

Doelstelling?
(weten), toepassen, kunnen, (attitude), sociaal, beleving, 
creativiteit, inspiratie, plezier



Voorbeelden?
Van bijdrage tot medewerking vh 
publiek
Hands-on (tentoonstelling)
Zoektochten/opdrachten
Workshops/ateliers (maken, zingen, 
koken, knutselen, …)
Re-enactment
crowdsourcing



Werkvormen?

1.Receptieve werkvorm
2.Reflectieve werkvorm
3.Actieve werkvorm
4.Productieve werkvorm

Kenmerken? 
Voorbeelden?



4. Productieve werkvorm
Kenmerken? 
Actief, faciliteren, maken, eindresultaat ligt open

Doelstelling?
Weten, toepassen, kunnen, (attitude), sociaal, beleving, creativiteit, inspiratie, plezier, 
empowerment, 



Voorbeelden?
Van co-creatie tot hosten
Ontwikkelen, brainstormen
Peter- en meterschap
Oproepten tot



2. Hoe ga je van een 
passieve kijker > actieve 
deelnemer



DOOR in te zetten op verschillende aspecten,  ZOWEL op SCENOGRAFIE, PROGRAMMA 
EN PUBLIEKSWERKING BINNEN

BINNEN:
- door de tento infrastructuur & scenografische elementen aan te pakken 
- door de opstelling meer te differentieëren
- doe-elementen te integreren
- zintuigen te prikkelen
- publiek anders te laten kijken, beter te betrekken
- Ander functies (ruimte) toe te voegen: 

ontmoetingsplek, workshopplek, lezen/leren, slapen, eten/koken  …

BUITEN:
- Voor en achter de schermen belichten (depot, klasbak, …)
- Samenwerkingen aangaan met partners (bv. dko, jeugdbeweging, lokaal talent)
- Outreach projecten (op diverse locaties gaan)



HERKENBAAR
VERRASSEND

CREATIEF



TENTOONSTELLEN> 
anders presenteren = anders kijken

















TENTOONSTELLEN> 
andere dragers (panelen) > andere 
dynamiek







































TENTOONSTELLEN> 
andere dragers (sokkels) > andere 
dynamiek

















































CONTOUREN





TENTOONSTELLEN &
interactie/spel/doen

































MAAKPLAATS / WORKSHOPS> 
binnen I buiten







Fablab museum speelkaart Turnhout

Studenten en 
zelfstandige strip- en 
spelmakers kunnen in 
dit state of the 
art grafisch laboratorium 
gratis gebruikmaken van 
gespecialiseerde 
toestellen om hun 
ideeën en ontwerpen tot 
leven te wekken.



PARTICIPATIE
ONDERZOEKEN EN MEEDENKEN





Als stadsmuseum heeft het 
Amsterdam Museum de ambitie 
om zich te verbinden met de 
stad. Participatie en 
betrokkenheid van de bezoekers 
zijn hierbij het uitgangspunt.

‘Amsterdam StadsLab’ heeft een 
strakke laboratoriumachtige 
setting met grote witte 
werktafels. Onderzoek staat hier 
centraal.









TREK EROP UIT



Pop up /plek op staat







Collectie van de Gentenaar

• Gentenaars meer en beter 
laten participeren aan 
cultuur in de stad en 
daarmee de sociale cohesie 
versterken.
• ‘De Collectie van de 

Gentenaar’ ontwikkelt tools 
en methodes om burgers 
sneller in contact te 
brengen met het bestaand 
stedelijk erfgoed en dat te 
verrijken met objecten, 
verhalen, foto's… .





Marathons: schrijf- en publicatiedagen







WELKE 3 PUNTEN NEMEN JULLIE MEE?

§ …
§ …
§ …



Monique Verelst
Adviseur musea & museografie I tentoonstellingen

Monique.verelst@faro.be
T 02 213 10 89

BEDANKT!


