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Interactief gidsen in musea
Het Perspectief, het Provinciaal Centrum voor Volwassenonderwijs Gent, startte in september 2009 met een
nieuwe specialisatie voor gidsen en reisleiders. Naast de specialisaties ‘Kunststad Gent’, ‘Meetjesland’ en
‘Vlaamse Ardennen’ konden cursisten dit schooljaar voor het eerst kiezen voor de richting ‘Museumgids’. In juni
rondden zij hun opleiding af met een project in diverse Oost-Vlaamse musea. Deze zomer staat de eerste lichting
erkende museumgidsen klaar om u deskundig rond te leiden in een museum.

Een opleiding op maat

de aandacht van de bezoekers te krijgen én vast te

Musea en gidsen zijn elkaar niet vreemd. “Toch

houden. Een goede gids legt verbanden tussen de

bestond er nog geen opleiding op maat voor dit type

maatschappij waarin we vandaag leven en de eigen-

gids”, vertelt museumconsulente Anneke Lippens.

heden van het museum waarin hij gidst. Zo kadert hij

Toerisme Vlaanderen voelde de nood om zo’n speci-

de thema’s van het museum in een bredere context en

fieke opleiding te ontwikkelen. Dat gebeurde samen

speelt hij in op de leefwereld van zijn groep.
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met Faro, het steunpunt voor cultureel erfgoed. Na
een diepgaand vooronderzoek ging de opleiding dit

De diversiteit van de samenleving zorgt ervoor dat een

jaar van start in de Provincie Oost-Vlaanderen, bij Het

groep volwassenen of een klasgroep zelden homogeen

Perspectief.

is. Het is belangrijk dat een museumgids in een hel-

De gids als verteller
Vroeger werd een gids vooral geschoold in het vergaren van kennis. Een toeristische gids in Gent moest
heel wat parate kennis hebben over de geschiedenis
en het kunsthistorische patrimonium van de stad. “Van
een klassieke museumgids verwachtte men dat hij de
nadruk legde op het overbrengen van kennis in plaats
van beleving”, aldus de museumconsulente.
De nieuwe opleiding legt de nadruk op vaardigheden en methodieken die een gids moet aanleren om

dere en aangename taal een aantal thema’s selecteert
en er anekdotes aan koppelt. Het geheel brengt hij samen tot een boeiend verhaal met een spanningsboog
en een ontknoping. Een gids die inspeelt op specifieke
interesses van de bezoekers is een echte meerwaarde.
“Vandaag is een interactieve manier van gidsen
belangrijk. Dat betekent de groep zelf laten kijken en
stiltes inlassen,” gaat Anneke Lippens verder. “Ook erkende stadsgidsen die de specialisatie volgen, zeggen
zelf dat ze op dat vlak erg veel geleerd hebben.”

In het tweede semester werken de cursisten aan een persoonlijk project. Als jonge collectiemedewerker in het Huis van
Alijn, volgde Wendy Van Hoorde de specialisatie museumgids. Het was dan ook logisch dat zij ervoor koos om in dit museum haar project uit te werken.
Gepland was het allemaal niet. Het basisjaar volgde ze na haar opleiding Kunstgeschiedenis. En omdat de specialisatie
museumgids toen al werd voorbereid, wachtte ze een jaartje tot de opleiding van start ging. In die tijd vond ze een job in
de museumsector.
Begin juni gaven de cursisten hun examenrondleiding voor een doelgroep naar keuze. Wendy Van Hoorde koos een
bijzondere doelgroep, namelijk blinden en slechtzienden. “Voor mezelf was het een grote uitdaging. Maar als het goed
loopt, is het voor het museum toch een doelgroep erbij die we dan op maat kunnen bedienen.” Een gids draagt best een
opvallende kleur die contrasteert met het interieur; ook beschrijft hij zoveel mogelijk. “Ik bedacht zelf een manier om de
aandacht te trekken, door gebruik te maken van kruiden en geuren. Tijdens mijn rondleiding liet ik de bezoekers in de
ziekenkamer ruiken en ontdekken welke kruiden het zijn en waarvoor ze gebruikt werden”, vertelt Wendy Van Hoorde.

Een intensieve avondopleiding
met toekomst
“De specialisatie museumgids is een
intensieve avondopleiding, waarvoor
je in het eerste semester één avond in
de week les volgt en thuis regelmatig
huiswerk maakt”, legt de museumconsulente uit. “Om de technieken
van het interactief gidsen aan te leren,
worden plaatsbezoeken aan diverse
Oost-Vlaamse musea georganiseerd.
Hierop volgen oefeningen in de klas
en op museumlocaties. In het tweede
semester werken de cursisten aan hun
eigen persoonlijk project, waarvoor ze
begeleiding krijgen van de verschillen-

de kans om binnen hun museum een

deze specialisatie. Neem contact op

de docenten, de museumconsulent en

project uit te werken. Dit jaar waren

met Het Perspectief. Een erkende gids

de betrokken museummedewerkers”,

er projecten in verschillende Gentse

kan meteen instappen in de specialisa-

aldus Anneke Lippens.

musea, in het Museum van Deinze en

tie museumgids, anderen volgen eerst

de Leiestreek en de Stedelijke Musea

het basisjaar gids/reisleider.

Voor deze opleiding heeft Het Perspec-

in Ronse. “Ik hoop dat alle musea

tief twee docenten aangesproken, die

volgend jaar opnieuw kandidaat zijn”,

het gros van de lessen geven. Janien

zegt Anneke Lippens. “Het is de bedoe-

Prummel heeft heel wat expertise in

ling om een pool van erkende muse-

cultuurbemiddeling. Zij is jarenlang

umgidsen te ontwikkelen, waarop alle

actief als museumgids en geeft vor-

musea in Oost-Vlaanderen blindelings

ming over interactief rondleiden in een

kunnen vertrouwen.” Dat musea de

museum. Joris Capenbergs publiceert

vruchten plukken van deze opleiding,

en doceert over de recente ontwikke-

bleek nu al. Zo vond één cursist aan de

lingen in musea. Ook komen diverse

opleiding gaandeweg een job in een

gastsprekers uit de museumsector hun

museum.

ervaringen aan de cursisten doorgeven.

Heb je ook interesse om volgend
cursusjaar deze opleiding te volgen?

Alle erkende Oost-Vlaamse musea

Dat kan. Iedereen die op een geënga-

werken mee aan deze opleiding. Ze le-

geerde en betrokken manier in musea

veren gastsprekers of geven cursisten

wil gidsen, komt in aanmerking voor

Meer info: www.hetperspectief.net

Strategische doelstelling
De organisatie van een opleiding tot
museumgids kadert in de doelstelling
‘Tot uw dienst’. Dat houdt in dat de
Provincie haar expertise wil uitbouwen
en ter beschikking stellen van de OostVlaamse samenleving.
Info:
Miguel De Clercq
Departementshoofd Gids/Reisleider Het Perspectief
miguel.declercq@hetperspectief.net
Anneke Lippens
Museumconsulent Provincie Oost-Vlaanderen
tel. 09 267 72 52 t anneke.lippens@oost-vlaanderen.be
Bevoegde beleidsverantwoordelijke:
gedeputeerde Jozef Dauwe
tel. 09 267 82 42 t jozef.dauwe@oost-vlaanderen.be
gedeputeerde Peter Hertog
tel. 09 267 82 35 t peter.hertog@oost-vlaanderen.be
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Blinden en slechtzienden rondleiden

11

