DE TENTOONSTELLINGSMAKER
STE

VAN DE 21

EEUW

2

1

In deze fase wordt het concept
en de strategie van de
tentoonstelling bepaald.

A

arten.

Plaats hier de vraagkaarten
per categorie.
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In deze fase wordt het
ontwerp van de
tentoonstelling bepaald.

CONCEPTFASE

e rollenka
Plaats hier d

D

CONTENT

Alles waarbij de nadruk ligt op
de inhoudelijke kant van de beleving.

B

CONCEPTFASE

Plaats hier de vragenkaart.

1. Welke boodschap wil je
centraal laten staan in de
tentoonstelling?
2. Hoe past de (boodschap van
de) tentoonstelling in de missie
en visie van het museum?
3. Waarom is het belangrijk
juist deze boodschap over te
brengen?
4. Waarom moet dít museum
deze boodschap gaan vertellen?
5. Welke collectie wordt (en/
of objecten) worden gebruikt
om de boodschap over te
brengen?
6. Wat is de looptijd van de
tentoonstelling?
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AANNAMEKAART

Plaats hier de aannamekaarten.

Vink aan wat van toepassing is:

3

TRACKING

INTERVIEW

EMOTIONAL JOURNEY

ENQUÊTE

MYSTERIE BEZOEKER

SENSOAESTHETICS

INTERACTION

Mijn verwachting gaat over:
Mijn verwachting is:

ETSINGSKAART

OBSERVATIE
INTERVIEW

Anders, nl

Anders, nl: ....…...
.......................
.......................

Mijn belangrijkste bevinding is:

Mijn verwachting is een succes als:
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ame wilt toetsen.
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Welke methode ga je gebruik
is:
Vink aan wat van toepassing

Bepaal welke ontwerpkeuzes
TOETSINGSKAART
gewerkt hebben en welke niet.

OBSERVATIE

LAYOUT

Tijdens de tentoonstelling
worden de aannames getoetst.

F

Welke methode ga je gebruiken om deze verwachting te toetsen?
Vink aan wat van toepassing is:

CONTENT

TENTOONSTELLINGSFASE

DOELKAART

ENQUÊTE

TRACKING
EMOTIONAL JOURNEY
MYSTERIE BEZOEKER

Anders, nl: ....…...

.......................
.......................

vinding is:
Mijn belangrijkste be

G

Maak een selectie van de
beste aannamekaarten en
draai de kaart om.

Plaats hier de tipkaarten.

am wel/n
Mijn verwachting kw

EVALUATIEFASE
In deze fase worden
de resultaten geëvalueerd.

INTERACTION

Alles waarbij de nadruk ligt op interactie met
andere bezoekers, personeel of voorwerpen.

e doelkaarten

E

ROLLENKAART
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LAYOUT

Alles waarbij de nadruk ligt op
de ruimtelijke inrichting.

LEREN

Plaats hier d

VRAGENKAART

H

SENSOAESTHETICS

Alles waarbij de nadruk ligt op de sensorische
en esthetische aankleding van de beleving.

Mijn verwachting kwam wel/niet uit, want:

OBSERVATIE
TIPKAARTEN

iet uit, want:

