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CREATE-‐IT	  applied	  research	  is	  het	  kenniscentrum	  van	  het	  domein	  Digitale	  Media	  en	  CreaIeve	  Industrie	  van	  de	  
Hogeschool	  van	  Amsterdam.	  In	  dit	  kenniscentrum	  voeren	  docenten,	  studenten	  en	  onderzoekers	  prakIjkgericht	  
onderzoek	  uit	  in	  opdracht	  van	  de	  creaIeve	  industrie	  en	  de	  ICT-‐sector.	  Het	  lectoraat	  Crossmedia	  houdt	  zich	  bezig	  
met	  hoe	  organisaIes	  zoals	  mediabedrijven,	  musea,	  fesIvals	  en	  winkels	  nieuwe	  mogelijkheden	  van	  allerhande	  
media	  kunnen	  benuWen	  voor	  een	  betere	  dienstverlening	  en	  een	  versterking	  van	  de	  beleving	  van	  hun	  publiek.	  
	  
Voor	  meer	  informaIe,	  zie	  CREATE-‐IT	  applied	  research:	  lectoraat	  crossmedia.	  

INITIATIEFNEMER	  PROJECT	  

De	  volgende	  personen	  hebben	  zich	  vanuit	  het	  lectoraat	  ingezet	  voor	  dit	  project:	  

Bernade:e	  Schrandt	  
Onderzoeker	  crossmedia	  

Harry	  van	  Vliet	  
Lector	  crossmedia	  

Nina	  Dessing	  
Student	  onderzoek	  opleiding	  MIC	  

Voor	  vragen	  en/of	  opmerkingen	  n.a.v.	  deze	  rapportage,	  neem	  contact	  op	  met	  de	  projectleider:	  	  
Bernade<e	  Schrandt,	  b.schrandt@hva.nl	  of	  06	  –	  21157944	  
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Omdat	  nog	  veel	  onduidelijk	  is	  op	  welke	  manier	  en	  in	  hoeverre	  het	  verhogen	  van	  een	  (crossmediale)	  beleving	  
gevolgen	  hee[	  voor	  de	  publiekservaring	  (Huysmans	  en	  de	  Haan	  2007,	  p.	  55),	  wordt	  binnen	  het	  project	  Designing	  
ExperienceScapes	  (DES)	  van	  het	  lectoraat	  Crossmedia	  onderzoek	  gedaan	  naar	  deze	  kwesIe.	  Binnen	  DES	  staat	  
dan	  ook	  volgende	  vraag	  centraal:	  Welke	  mogelijkheden	  hebben	  musea	  om	  een	  experiencescape	  zodanig	  in	  te	  
richten	  dat	  het	  publiek	  de	  gewenste	  beleving	  ervaart.	  En	  welke	  invloed	  heeO	  crossmedia	  communicaPe	  hierop?	  
Het	  project	  is	  in	  januari	  2014	  van	  start	  gegaan	  en	  loopt	  in	  principe	  door	  tot	  en	  met	  december	  2016.	  De	  ambiIe	  is	  
echter	  uitgesproken	  om	  ook	  daarna	  nog	  onderzoek	  te	  blijven	  doen	  naar	  dit	  vraagstuk.	  
	  

Een	  aantal	  musea,	  waaronder	  het	  Tropenmuseum	  Junior	  te	  Amsterdam,	  durfden	  het	  aan	  om	  hierin	  een	  
voorbeeldfuncIe	  op	  zich	  te	  nemen	  en	  het	  lectoraat	  inzicht	  te	  geven	  in	  het	  ontwerpproces	  én	  publieksonderzoek	  
te	  laten	  doen	  bij	  de	  gerealiseerde	  tentoonstelling.	  In	  de	  periode	  februari	  –	  april	  2016	  hee[	  het	  lectoraat	  dan	  ook	  
gesprekken	  gevoerd	  met	  Tropenmuseum	  Junior	  om	  in	  kaart	  te	  brengen	  welke	  beleving	  men	  beoogde	  met	  ZieZo	  
Marokko.	  Daarna	  is	  publieksonderzoek	  verricht	  om	  te	  kijken	  naar	  de	  manier	  waarop	  bezoekers	  de	  
tentoonstelling	  Ziezo	  Marokko	  hebben	  ervaren.	  Bezoekers	  zijn	  zowel	  per	  acIviteit	  als	  hun	  gehele	  bezoek	  
geobserveerd	  en	  vervolgens	  na	  afloop	  van	  het	  bezoek	  een	  aantal	  vragen	  gesteld.	  Ook	  is	  een	  focusgroep	  
georganiseerd	  om	  een	  aantal	  resultaten	  nader	  te	  duiden.	  Het	  lectoraat	  dankt	  het	  Tropenmuseum	  Junior	  voor	  
haar	  openheid	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  onderzoek	  te	  kunnen	  doen	  naar	  ZieZo	  Marokko.	  Voor	  meer	  informaIe,	  zie	  
de	  projectwebsite:	  www.designingexperiencescapes.com.	  	  

DESIGNING	  EXPERIENCESCAPES	  
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Vanuit	  het	  lectoraat	  zijn	  een	  aantal	  onderzoeksmiddelen	  ingezet	  om	  te	  achterhalen	  welke	  keuzes	  de	  betrokken	  
parIjen	  maakten	  ten	  opzichte	  van	  de	  publieksbeleving.	  Onderstaande	  tabel	  gee[	  hier	  meer	  inzicht	  in.	  	  

ONTWERPFASE	   TENTOONSTELLINGSFASE	  

TE	  ACHTERHALEN	  
INHOUD	  

INTERVIEWS	  
TMJ	  

DOCUMENTATIE	  
TMJ	  

MEETING	   OBSERVATIE	  
PER	  
ONDERDEEL	  

OBSERVATIE:	  
ROUTING	  

ENQUETE	   FOCUSGROEP	  

Conceptvorming	   x	   x	   x	  

Houding	  t.o.v.	  
Publieksbeleving	  

x	   x	   x	  

Inzicht	  in	  gedrag	  
bezoekers	  	  

x	   x	  

Inzicht	  in	  gekozen	  
routes	  bezoekers	  

x	  

Inzicht	  in	  algemene	  
ervaring	  bezoekers	  
(families)	  

x	   x	  

ONDERZOEKSMETHODE	  
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Belangrijkste	  bevindingen	  

2	  
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Tijdens	  de	  ontwerpfase	  zijn	  een	  aantal	  aannames	  met	  betrekking	  tot	  de	  bezoekersbeleving	  geuit	  die	  we	  uiteindelijk	  
onder	  kunnen	  verdelen	  in	  6	  verschillende	  thema’s.	  Deze	  thema’s	  vloeien	  voort	  uit	  de	  aannames	  van	  de	  verschillende	  
betrokken	  parIjen	  omtrent	  de	  bezoekersbeleving	  die	  gedurende	  het	  ontwerpproces	  in	  interviews	  naar	  voren	  zijn	  
gekomen.	  Deze	  thema’s	  luiden	  als	  volgt:	  	  
	  
1.  Ervaring:	  alles	  wat	  te	  maken	  hee[	  met	  de	  (culturele)	  beleving	  van	  bezoekers	  in	  de	  tentoonstellingsruimte.	  	  
2.  Leren:	  alles	  wat	  te	  maken	  hee[	  met	  het	  sImuleren	  van	  kennisontwikkeling	  bij	  de	  bezoeker.	  
3.  ParIcipaIe:	  alles	  wat	  te	  maken	  hee[	  met	  het	  sImuleren	  van	  de	  bezoeker	  om	  acIef	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  

tentoonstelling.	  
4.  NarraIviteit:	  alles	  wat	  te	  maken	  hee[	  met	  het	  bieden	  van	  een	  duidelijk	  verhaal	  voor	  de	  bezoeker.	  
5.  Crossmedia:	  alles	  wat	  te	  maken	  hee[	  met	  de	  manier	  waarop	  met	  crossmedia	  content	  geïnteracteerd	  kan	  worden,	  in	  

dit	  geval	  beperkt	  tot	  het	  paspoort	  en	  de	  ansichtkaarten.	  
6.  Design	  &	  ambiance:	  alles	  wat	  te	  maken	  hee[	  met	  het	  uiterlijk	  en	  sfeer	  van	  de	  tentoonstelling.	  

Op	  de	  volgende	  slides	  zullen	  de	  belangrijkste	  resultaten	  per	  thema	  kort	  behandeld	  worden.	  Tevens	  wordt	  per	  thema	  
een	  advies	  gegeven.	  Op	  pagina’s	  18-‐20	  en	  63-‐67	  zijn	  de	  concrete	  uitwerkingen	  van	  de	  aannames	  terug	  te	  vinden.	  	  

	  

	  
	  

BEZOEKERSERVARING	  GETOETST	  OP	  ZES	  THEMA’S	  

8	  



Designing Experiencescapes: Tropenmuseum Junior – ZieZo Marokko /	  juli	  2016	  /	  versie	  2	  

ERVARING	  	  
	  

CONCLUSIE	  

Bezoekers	  zijn	  enthousiast	  over	  de	  tentoonstelling	  en	  
beoordelen	  deze	  met	  een	  8,3.	  De	  vormgeving	  spreekt	  erg	  
aan	  en	  veel	  bezoekers	  spreken	  hun	  complimenten	  uit	  
hierover.	  Ook	  hebben	  zij	  in	  de	  medina	  het	  gevoel	  in	  
Marokko	  te	  zijn,	  waarmee	  de	  doelstelling	  van	  het	  
projecWeam	  behaald	  wordt.	  De	  vliegreis	  naar	  Marokko	  toe	  
is	  vooral	  een	  leuke	  toevoeging	  (87%)	  en	  gee[	  bezoekers	  het	  
gevoel	  op	  reis	  te	  gaan	  (81%).	  	  
	  

DISCUSSIE	  

Hoewel	  71%	  aangee[	  het	  gevoel	  te	  hebben	  dat	  de	  
tentoonstelling	  een	  afgerond	  geheel	  is	  (27%	  ‘helemaal	  mee	  
eens’),	  is	  dit	  in	  vergelijking	  met	  de	  rest	  van	  de	  uitkomsten	  
wat	  laag.	  Ook	  noemen	  sommige	  bezoekers	  dat	  de	  ruimte	  
benauwd	  is	  en	  zij	  verdwalen	  in	  de	  medina,	  waardoor	  ze	  de	  
uitgang	  niet	  kunnen	  vinden.	  Medewerkers	  kunnen	  hier	  een	  
rol	  in	  vervullen	  door	  (nog)	  duidelijker	  aan	  te	  geven	  wat	  de	  
bedoeling	  is	  en	  af	  en	  toe	  in	  de	  medina	  rond	  te	  lopen.	  
Daarnaast	  kan	  signage	  helpen	  om	  de	  weg	  te	  vinden.	  	  

LEREN	  
	  

CONCLUSIE	  
Respondenten	  geven	  aan	  (zeer)	  tevreden	  te	  zijn	  over	  de	  
educaIeve	  waarde	  van	  de	  tentoonstelling	  en	  geven	  aan	  dat	  
zij	  de	  tentoonstelling	  leerzaam	  vinden.	  Daarnaast	  is	  91%	  
van	  plan	  posiIef	  met	  anderen	  te	  praten	  over	  ZieZo	  
Marokko	  (61%	  helemaal	  mee	  eens).	  Het	  nissenspel	  gee[	  de	  
gezinnen	  meer	  inzicht	  in	  de	  Marokkaanse	  cultuur,	  hoewel	  
dit	  wel	  vooral	  een	  leuke	  acIviteit	  is.	  	  
	  
DISCUSSIE	  
Tijdens	  de	  observaIes	  is	  geen	  vaststaand	  patroon	  
gevonden	  hoe	  bezoekers	  door	  de	  tentoonstelling	  lopen.	  
Bezoekers	  kiezen	  hun	  eigen	  weg,	  maar	  er	  wordt	  ook	  
aangegeven	  dat	  men	  soms	  verdwaald	  door	  de	  
tentoonstelling	  loopt,	  wat	  het	  leereffect	  kan	  bemoeilijken.	  
Daarnaast	  duurt	  het	  best	  lang	  voordat	  bezoekers	  zelf	  aan	  
de	  slag	  gaan,	  terwijl	  de	  kinderen	  hier	  al	  klaar	  voor	  zijn.	  Zij	  
raken	  daardoor	  snel	  afgeleid	  en	  krijgen	  het	  startverhaal	  
daardoor	  minder	  goed	  mee.	  	  	  
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PARTICIPATIE	  
	  

CONCLUSIE	  

Gedurende	  de	  vliegreis	  zijn	  de	  kinderen	  vooral	  aan	  het	  
kijken	  wat	  er	  om	  hen	  heen	  gebeurt.	  Daarna	  zijn	  ze	  
nieuwsgierig	  en	  willen	  ze	  aan	  de	  slag,	  maar	  kunnen	  ze	  dat	  
op	  dat	  moment	  nog	  niet.	  Bezoekers	  vinden	  dat	  het	  thee	  
drinken	  echt	  iets	  toevoegt	  (91%)	  en	  vinden	  de	  acIviteiten	  
uit	  het	  nissenspel	  een	  leuke	  toevoeging	  (91%).	  Echter,	  lang	  
niet	  alle	  extra	  acIviteiten	  worden	  gedaan;	  enkel	  het	  
geurenspel	  en	  de	  KaligraffiI	  worden	  regelmaIg	  bezocht	  
door	  de	  gezinnen.	  Ook	  begrijpen	  sommige	  gezinnen	  niet	  
helemaal	  hoe	  het	  nissenspel	  werkt;	  zij	  bezoeken	  willekeurig	  
een	  aantal	  nissen.	  	  
	  

DISCUSSIE	  

Elke	  route	  hee[	  een	  eigen	  kleur,	  maar	  die	  komt	  niet	  alIjd	  
duidelijk	  terug,	  wat	  verwarring	  kan	  geven.	  Aan	  te	  raden	  is	  
om	  dit	  duidelijker	  aan	  te	  geven.	  Daarnaast	  is	  niet	  alIjd	  
duidelijk	  welke	  acIviteiten	  er	  nog	  meer	  beschikbaar	  zijn.	  	  
Dit	  kan	  door	  het	  museum	  duidelijker	  aangegeven	  worden,	  
bijvoorbeeld	  Ijdens	  de	  instrucIe	  van	  de	  medewerkers.	  	  

NARRATIVITEIT	  
	  

CONCLUSIE	  
Uit	  de	  enquêtes	  blijkt	  dat	  het	  merendeel	  het	  verhaal	  in	  de	  
gastenkamer	  interessant	  vindt	  (87%).	  Uit	  de	  observaIes	  is	  
op	  te	  maken	  dat	  kinderen	  moeite	  hebben	  om	  het	  verhaal	  
volledig	  mee	  te	  krijgen:	  zij	  zijn	  onder	  de	  indruk	  van	  wat	  ze	  
zien,	  zijn	  bezig	  met	  de	  thee	  of	  duiken	  in	  het	  paspoort.	  Of	  
video	  gaat	  helpen	  om	  het	  verhaal	  beter	  over	  te	  dragen,	  
zou	  getoetst	  moeten	  worden.	  Hier	  zijn	  nu	  nog	  te	  veel	  
verschillende	  antwoorden	  in.	  Als	  laatste	  gaan	  de	  kinderen	  
Ijdens	  hun	  zoektocht	  vooral	  op	  zoek	  naar	  de	  woorden,	  en	  
lijken	  ze	  minder	  te	  luisteren	  naar	  de	  inhoud	  van	  de	  
verhalen.	  Voor	  ouders	  is	  het	  niet	  alIjd	  duidelijk	  wat	  zij	  
precies	  moeten	  doen	  na	  afloop	  van	  het	  verhaal	  in	  de	  
gastenkamer.	  	  	  
	  
DISCUSSIE	  
Het	  helpt	  om	  kinderen	  meer	  te	  betrekken	  bij	  de	  ervaring	  
en	  hen	  daarbij	  een	  acIeve	  rol	  te	  geven.	  Het	  museum	  
hee[	  hier	  zelf	  ook	  al	  ervaring	  mee	  in	  de	  educaIeve	  en	  
junior	  programma’s.	  Ouders	  kunnen	  meer	  betrokken	  
worden	  door	  hen	  ook	  een	  paspoort	  te	  geven	  en	  hen	  
zodoende	  meer	  middelen	  te	  geven	  om	  in	  te	  lezen.	  	  
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MEDIA:	  HET	  PASPOORT	  EN	  DE	  ANSICHTKAARTEN	  
	  

CONCLUSIE	  

Het	  paspoort	  blijkt	  zeker	  een	  begeleidend	  sturingsmiddel	  
voor	  de	  gezinnen	  om	  de	  tentoonstelling	  beter	  te	  begrijpen	  
en	  er	  doorheen	  te	  kunnen	  lopen.	  Daarnaast	  is	  het	  een	  mooi	  
souvenir	  om	  mee	  naar	  huis	  te	  nemen.	  Wel	  is	  de	  kaart	  soms	  
lasIg	  te	  lezen	  en	  kan	  men	  de	  uitgang	  niet	  goed	  vinden.	  Na	  
de	  reis	  te	  hebben	  voltooid,	  zou	  de	  bezoeker	  de	  ansichtkaart	  
op	  de	  post	  moeten	  doen.	  In	  de	  hel[	  van	  de	  gevallen	  
gebeurt	  dit	  ook	  daadwerkelijk.	  Uit	  de	  analyse	  van	  de	  
ansichtkaarten	  blijkt	  dat	  11,5%	  niet	  een	  antwoord	  in	  vult,	  
maar	  de	  gevonden	  vraag.	  	  
	  

DISCUSSIE	  

Bezoekers	  hebben	  moeite	  met	  het	  lezen	  van	  de	  plaWegrond	  
en	  het	  vinden	  van	  de	  uitgang.	  Soms	  is	  ook	  niet	  duidelijk	  
welke	  nis	  bij	  wie	  hoort.	  Geef	  de	  uitgang	  duidelijk	  op	  het	  
paspoort	  aan	  en	  laat	  een	  medewerker	  het	  paspoort	  
duidelijk	  uitleggen,	  of	  plaats	  een	  plaWegrond	  in	  de	  medina	  
waarin	  aangegeven	  wordt	  waar	  men	  op	  dat	  moment	  is.	  
Geef	  daarnaast	  alle	  nissen	  de	  kleur	  van	  het	  personage.	  	  

DESIGN	  &	  AMBIANCE	  
	  

CONCLUSIE	  
Gezinnen	  geven	  aan	  de	  vormgeving	  te	  waarderen,	  wat	  
zich	  uit	  in	  woorden	  als	  ‘mooi’,	  ‘plezier’	  en	  
‘indrukwekkend’.	  Men	  hee[	  het	  gevoel	  in	  Marokko	  te	  
zijn.	  Wel	  wordt	  in	  de	  focusgroepen	  en	  de	  open	  velden	  in	  
de	  vragenlijst	  soms	  de	  opmerking	  geplaatst	  dat	  de	  
ruimtes	  erg	  benauwd	  zijn,	  vooral	  als	  het	  druk	  is.	  Als	  
laatste	  zijn	  bezoekers	  te	  spreken	  over	  de	  Marokkaanse	  
achtergrond	  van	  de	  medewerkers;	  sommige	  bezoekers	  
vinden	  zelfs	  dat	  dit	  nog	  sterker	  naar	  voren	  mag	  komen.	  
	  
DISCUSSIE	  
Ook	  de	  onderzoekers	  is	  het	  opgevallen	  dat	  het	  bij	  drukte	  
lasIg	  is	  om	  je	  goed	  door	  de	  ruimte	  te	  kunnen	  verplaatsen.	  
Ook	  is	  het	  soms	  niet	  goed	  mogelijk	  om	  de	  nis	  met	  de	  
koran	  te	  beluisteren.	  Alle	  routes	  komen	  hier	  langs,	  maar	  
er	  is	  weinig	  ruimte	  om	  je	  als	  bezoeker	  op	  te	  stellen.	  	  
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ZIEZO	  MAROKKO:	  SPECS	  
BETROKKEN	  MEDEWERKERS	  BIJ	  ONDERZOEK:	  
Karlien	  Pijnenborg,	  senior	  medewerker	  
Mohammad	  Babazadeh,	  senior	  medewerker	  	  
Mariëlle	  Pals,	  hoofd	  Programma	  
Vormgeving:	  Kossmann.dejong	  
	  

LOOPTIJD	  TENTOONSTELLING:	  
Oktober	  2015	  –	  maart	  2018	  
	  

PERIODE	  ONDERZOEKSDATA:	  
Februari	  –	  juni	  2016.	  Publieksonderzoek	  is	  verricht	  in	  de	  periode	  16	  april	  t/m	  30	  april	  2016.	  	  
	  
BEZOEKERSAANTALLEN:	  
Totaal	  aantal	  deelnemers	  van	  januari	  t/m	  juni	  2016:	  26.666	  deelnemers,	  waarvan	  10.115	  deelnemers	  atomsIg	  vanuit	  het	  onderwijs	  
(7.017	  primair	  onderwijs).	  	  
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Zodra	  je	  de	  ruimte	  binnenkomt,	  waan	  je	  je	  in	  een	  andere	  wereld.	  Althans,	  dat	  is	  wat	  het	  Tropenmuseum	  Junior	  voor	  ogen	  hee[.	  Door	  
leWerlijk	  in	  het	  vliegtuig	  naar	  Marokko	  te	  stappen,	  moet	  de	  bezoeker	  het	  gevoel	  krijgen	  ‘op	  reis’	  te	  gaan	  naar	  Marokko	  om	  de	  rijkdom	  en	  
diversiteit	  van	  deze	  cultuur	  te	  ontdekken.	  “De	  huidige	  stereotyperingen	  rondom	  Marokko	  vragen	  namelijk	  om	  een	  ander	  verhaal”,	  zo	  
valt	  te	  lezen	  in	  de	  inleiding	  van	  het	  definiIerapport	  waarin	  ZieZo	  Marokko	  dan	  nog	  Retourtje	  Marokko	  heet.	  LuWele	  minuten	  later	  staan	  
de	  bezoekers	  ‘in’	  Marokko	  en	  begint	  hun	  avontuur.	  	  

	  De	  verhalen	  van	  vier	  bekende	  hoofdpersonen	  (Nasrdin	  Dchar,	  FaIma	  Essahsah,	  Esmaa	  Alariachi,	  Yousef	  Gnaoui)	  	  leiden	  de	  
bezoekers	  door	  de	  straatjes	  van	  de	  tentoonstelling.	  Tijdens	  het	  bezoek	  aan	  de	  tentoonstelling	  maken	  zij	  kennis	  met	  één	  van	  deze	  
verhalen.	  Het	  startpunt	  van	  zo’n	  verhaal	  is	  de	  gastenkamer,	  die	  door	  de	  hoofdpersonen	  zelf	  zijn	  ingericht.	  Hier	  worden	  bezoekers	  op	  een	  
gastvrije	  manier	  ontvangen,	  maken	  zij	  kennis	  met	  hun	  hoofdpersonage	  en	  luisteren	  bezoekers,	  onder	  het	  genot	  van	  een	  kopje	  
Marokkaanse	  thee,	  naar	  het	  verhaal	  van	  een	  van	  de	  personages.	  	  

	  ZieZo	  Marokko	  is	  geen	  standaard	  tentoonstelling.	  Je	  kunt	  als	  bezoeker	  niet	  zomaar	  binnen	  komen	  wandelen,	  maar	  moet	  een	  
reservering	  maken	  (een	  vliegIcket	  boeken)	  om	  de	  ruimte	  te	  bezoeken.	  Daarnaast	  is	  de	  ruimte	  niet	  alIjd	  toegankelijk:	  families	  kunnen	  
reserveren	  Ijdens	  schoolvakanIes	  en	  de	  weekenden,	  kinderen	  van	  6	  t/m	  13	  jaar	  kunnen	  daarnaast	  een	  aparte	  juniorreis	  (zonder	  
ouders)	  bezoeken	  in	  diezelfde	  periode.	  Daarnaast	  bestaat	  nog	  een	  apart	  schoolprogramma.	  Dit	  onderzoek	  kijkt	  naar	  de	  manier	  waarop	  
regulier	  bezoek	  –	  families	  –	  de	  tentoonstelling	  ervaren	  en	  hoe	  zij	  zich	  gedragen	  gedurende	  hun	  bezoek.	  	  
	  
Hoewel	  in	  dit	  onderzoek	  enkel	  de	  focus	  wordt	  gelegd	  op	  de	  familieroute	  in	  de	  tentoonstelling	  ZieZo	  Marokko,	  blijkt	  uit	  het	  
definiIerapport	  dat	  dit	  project	  groter	  is.	  Het	  bestaat	  tevens	  uit	  een	  educaIef	  aanbod,	  een	  landelijk	  busproject,	  een	  Amsterdams	  
buurtproject,	  randprogrammering	  en	  merchandise.	  Doel	  van	  het	  gehele	  project	  is	  om	  bezoekers	  te	  inspireren	  en	  te	  laten	  zien	  dat	  er	  
achter	  elk	  persoon	  een	  uniek	  verhaalt	  schuilt,	  ongeacht	  de	  achtergrond	  van	  deze	  persoon.	  Open	  staan	  voor	  deze	  verhalen,	  de	  wereld	  
met	  een	  open	  blik	  verkennen	  en	  samen	  delen	  zijn	  daarbij	  belangrijke	  kernwaarden.	  In	  ZieZo	  Marokko	  wordt	  gekozen	  om	  Marokko	  als	  
uitgangspunt	  te	  nemen,	  maar	  de	  boodschap	  reikt	  verder	  dan	  dat.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  	  

Lees	  verder	  à	  	  
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Met	  het	  Tropenmuseum	  Junior	  zijn	  gesprekken	  gevoerd	  om	  in	  kaart	  te	  brengen	  welke	  middelen	  vooral	  zijn	  gebruikt	  om	  de	  beleving	  over	  
te	  brengen	  zoals	  die	  van	  te	  voren	  is	  bedacht.	  Vervolgens	  is	  gevraagd	  naar	  het	  verwachte	  effect	  van	  deze	  middelen.	  Deze	  verwachIngen	  
vormen	  de	  hypotheses	  voor	  dit	  onderzoek	  en	  zijn	  te	  vinden	  op	  p.	  18.	  	  
	  
Uiteraard	  zijn	  meer	  keuzes	  gemaakt	  en	  middelen	  ingezet	  om	  de	  gewenste	  bezoekersbeleving	  te	  bereiken.	  Niet	  alle	  keuzes	  zijn	  echter	  
voor	  dit	  onderzoek	  relevant.	  	  Er	  is	  vooral	  gekeken	  naar	  keuzes	  die	  te	  maken	  hadden	  met	  het	  creëren	  van	  een	  specifieke	  
bezoekersbeleving.	  De	  volgende	  aspecten	  zijn	  hierbij	  genoemd:	  
1)	  Het	  bieden	  van	  een	  onderdompelende	  bezoekerservaring,	  door	  veel	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  het	  uiterlijk	  en	  sfeer	  in	  de	  
tentoonstelling;	  
2)	  De	  mogelijkheid	  om	  op	  ontdekkingsreis	  te	  gaan	  in	  de	  medina,	  en	  daarbij	  verrast	  te	  worden	  door	  onverwachte	  uitzichten,	  nissen	  met	  
voorwerpen	  en	  desoriënterende	  doorgangen	  en	  trappen.	  	  
3)	  Het	  publiek	  acIef	  te	  betrekken	  bij	  de	  inhoud	  van	  de	  tentoonstelling	  door	  Ips	  te	  geven,	  vragen	  te	  stellen	  en	  hen	  opdrachten	  uit	  te	  
laten	  voeren.	  
4)	  De	  verhaallijnen	  van	  vier	  tweedegeneraIe	  Marokkaanse	  Nederlanders	  zijn	  leidend.	  
5)	  Medewerkers	  van	  Marokkaans	  Nederlandse	  atomst	  brengen	  de	  tentoonstelling	  nog	  meer	  tot	  leven	  door	  bezoekers	  te	  begeleiden	  en	  
persoonlijke	  ervaringen	  te	  delen.	  	  
	  
Er	  is	  besproken	  welke	  onderdelen	  in	  de	  tentoonstelling	  het	  beste	  inspelen	  op	  deze	  aspecten	  en	  hoe	  dit	  het	  beste	  onderzocht	  kon	  
worden.	  Daarbij	  is	  besloten	  om	  vooral	  te	  focussen	  op	  4	  stappen	  in	  de	  tentoonstelling:	  1)	  de	  vliegreis,	  2)	  het	  ontvangst	  in	  de	  
gastenkamer,	  3)	  het	  Nissenspel	  en	  4)	  het	  einde	  van	  de	  tentoonstelling.	  Daarnaast	  is	  nog	  gekeken	  naar	  de	  rol	  van	  het	  paspoort	  en	  de	  
medewerkers	  Ijdens	  het	  bezoek	  aan	  ZieZo	  Marokko.	  Belangrijk	  om	  te	  vermelden	  is	  dat	  er	  in	  dit	  onderzoek	  enkel	  gekeken	  is	  naar	  het	  
effect	  van	  de	  tentoonstelling	  op	  families.	  School-‐	  en	  kinderprogramma’s	  –	  belangrijke	  pijlers	  in	  dit	  programma	  -‐	  zijn	  in	  dit	  onderzoek	  dus	  
niet	  meegenomen.	  Dit	  hee[	  te	  maken	  met	  de	  scope	  van	  het	  onderzoek	  (zie	  p.	  5).	  	  
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SFEERIMPRESSIE	  ZIEZO	  MAROKKO	  (DEFINITIEVE	  UITWERKING)	  –	  1/2	  

BRON:	  KOSSMANN.DEJONG	  
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SFEERIMPRESSIE	  ZIEZO	  MAROKKO	  (DEFINITIEVE	  UITWERKING)	  –	  2/2	  
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AANNAMES	  RONDOM	  ZIEZO	  MAROKKO	   SPECIFIEKE	  BRON	   TOETSING	   THEMA	  

ZieZo	  Marokko	  daagt	  de	  bezoeker	  uit	  om	  met	  
een	  open	  blik	  de	  wereld	  tegemoet	  te	  treden	  en	  
eigen	  bevindingen	  te	  delen.	  	  

DefiniIerapport,	  p.	  6	   KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  analyse	  ansichtkaart	  

Ervaring	  

ZieZo	  Marokko	  zet	  aan	  tot	  inspiraIe.	  	   DefiniIerapport,	  p.	  6	  
	  

KwanItaIef:	  vragenlijst	   Ervaring	  

Leermethode	  van	  TMJ:	  Persoonlijk,	  Echt,	  
Hedendaags,	  Onderdompeling,	  Verrassend,	  
Dynamisch,	  Sociaal.	  	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	  
	  

KwanItaIef:	  vragenlijst	   Leren	  

Meer	  begrip	  van	  culturele	  diversiteit:	  inzicht	  in	  
verschillende	  perspecIeven	  en	  waarden,	  beter	  
begrip	  van	  verschillen	  en	  overeenkomsten	  
tussen	  mensen	  culturen.	  

DefiniIerapport,	  p.	  16	   KwanItaIef:	  vragenlijst	  
Niet	  volledig	  gemeten;	  is	  daarnaast	  
voor	  het	  merendeel	  van	  toepassing	  
bij	  andere	  programma’s	  

Leren	  

Deelnemers	  ontdekken	  de	  diversiteit	  aan	  
verhalen	  en	  personen	  van	  Marokkaanse	  
atomst,	  leren	  verschillen	  en	  overeenkomsten	  te	  
respecteren	  en	  voelen	  zich	  na	  afloop	  meer	  
verbonden	  met	  de	  Marokkaanse	  cultuur,	  c.q.	  
Marokkaanse	  Nederlanders.	  

DefiniIerapport,	  p.	  16	  
	  

KwanItaIef:	  vragenlijst	  
Niet	  volledig	  gemeten;	  is	  daarnaast	  
voor	  het	  merendeel	  van	  toepassing	  
bij	  andere	  programma’s	  

Leren	  

Meer	  begrip	  van	  (persoonlijke)	  achtergronden,	  
Marokkaanse	  migraIegeschiedenissen	  en	  de	  
gedeelde	  geschiedenis	  NL-‐Marokko;	  meer	  kennis	  
van	  en	  inzicht	  in	  de	  wereldwijde	  verbindingen	  en	  
het	  (im)materiele	  erfgoed	  van	  Marokko,	  
gespecificeerd	  in	  de	  volgende	  onderdelen:	  taal	  
en	  schri[,	  kleding	  en	  sieraden,	  beeldende	  
patronen,	  geuren	  en	  smaken.	  	  

DefiniIerapport,	  p.	  16	  
	  

KwanItaIef:	  vragenlijst	  
Niet	  volledig	  gemeten;	  is	  daarnaast	  
voor	  het	  merendeel	  van	  toepassing	  
bij	  andere	  programma’s	  

Leren	  

AANNAMES	  OVER	  DE	  PUBLIEKSBELEVING:	  ZIEZO	  MAROKKO	  	  
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AANNAMES	  RONDOM	  ZIEZO	  MAROKKO	   SPECIFIEKE	  BRON	   TOETSING	   THEMA	  

De	  mulIdisciplinaire	  acIviteiten	  (formeel	  en	  
informeel)	  sImuleren	  de	  creaIviteit	  
(talentontwikkeling)	  en	  inspireren	  
deelnemers,	  wat	  leidt	  tot	  een	  posiIeve	  
waardering	  van	  het	  museumbezoek	  
(waarderingscijfer	  8,5).	  	  

DefiniIerapport,	  p.	  16	   KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  observaIe	  
NiNiet	  volledig	  gemeten;	  is	  
daarnaast	  voor	  het	  
merendeel	  van	  toepassing	  
bij	  andere	  programma’s	  

Ervaring,	  parIcipaIe	  

Door	  de	  reis	  in	  het	  vliegtuig	  hee[	  de	  
bezoeker	  het	  idee	  echt	  op	  reis	  naar	  Marokko	  
te	  gaan.	  	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	  
	  

KwanItaIef:	  vragenlijst	   Ervaring,	  sfeer,	  parIcipaIe	  

Door	  de	  reis	  in	  het	  vliegtuig	  ontsnapt	  de	  
bezoeker	  aan	  het	  gewone	  leven.	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	   KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  observaIe	  

Ervaring,	  narraIviteit	  

Door	  de	  aanwijzingen	  in	  het	  paspoort	  voelt	  de	  
bezoeker	  zich	  begeleid	  door	  de	  
tentoonstelling.	  	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	   KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  observaIe	  

ParIcipaIe	  

Het	  paspoort	  wordt	  ervaren	  als	  een	  soort	  
plaWegrond/routebeschrijving	  door	  het	  
museum.	  	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	  
	  

KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  observaIe	  

ParIcipaIe	  

Door	  het	  bezoek	  in	  de	  kamer	  van	  het	  
personage	  voelt	  de	  bezoeker	  zich	  meer	  
verbonden	  met	  hem	  of	  haar.	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	  
	  

KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  observaIe	  

Ervaring,	  narraIviteit,	  sfeer	  

Door	  verschillende	  routes	  aan	  te	  bieden	  
zullen	  bezoekers	  sneller	  terugkomen.	  	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	  
	  

KwanItaIef:	  vragenlijst	   Ervaring,	  parIcipaIe,	  
narraIviteit	  

Door	  het	  nissenspel	  voelt	  de	  bezoeker	  zich	  
gestuurd	  door	  de	  tentoonstelling.	  	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	  
	  

KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  observaIe	  

ParIcipaIe,	  narraIviteit,	  
ervaring	  

Het	  nissenspel	  gee[	  de	  bezoeker	  veel	  leuke	  
informaIe	  en	  weetjes	  over	  Marokko.	  	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	  
	  

KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  observaIe	  

Leren,	  narraIviteit	  

AANNAMES	  OVER	  DE	  PUBLIEKSBELEVING:	  ZIEZO	  MAROKKO	  
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AANNAMES	  RONDOM	  ZIEZO	  MAROKKO	   SPECIFIEKE	  BRON	   TOETSING	   THEMA	  

De	  vraag	  die	  gevormd	  wordt	  Ijdens	  het	  
nissenspel	  zet	  aan	  tot	  nadenken.	  	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	   KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  observaIe	  
KwalitaIef:	  analyse	  ansichtkaarten	  

ParIcipaIe,	  
narraIviteit	  

De	  vraag	  sImuleert	  de	  discussie	  tussen	  ouder	  
en	  kind.	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	   KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  observaIe	  
KwalitaIef:	  analyse	  ansichtkaarten	  

ParIcipaIe,	  
narraIviteit	  

Bezoekers	  voelen	  zich	  na	  het	  bezoek	  meer	  
verbonden	  met	  de	  Marokkaanse	  cultuur.	  	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	   KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  observaIe	  
KwalitaIef:	  analyse	  ansichtkaarten	  

Sfeer,	  narraIviteit,	  
parIcipaIe	  

Doordat	  de	  medewerkers	  van	  Marokkaanse	  
atomst	  zijn,	  voelen	  de	  bezoekers	  zich	  meer	  
verbonden	  met	  Marokko.	  	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	   KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  observaIe	  

Ervaring,	  narraIviteit	  

De	  medewerkers	  zijn	  niet	  alleen	  
medewerkers	  maar	  ook	  onderdeel	  van	  de	  
tentoonstelling.	  	  

Gesprek	  medewerkers	  TMJ	   KwanItaIef:	  vragenlijst	  
KwalitaIef:	  observaIe	  
KwalitaIef:	  analyse	  ansichtkaarten	  

Sfeer,	  narraIviteit	  

AANNAMES	  OVER	  DE	  PUBLIEKSBELEVING:	  ZIEZO	  MAROKKO	  
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Bezoekersonderzoek:	  	  
de	  resultaten	  

4	  
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De	  getoonde	  resultaten	  in	  de	  volgende	  pagina’s	  zijn	  atomsIg	  vanuit	  verschillende	  bronnen,	  die	  verzameld	  zijn	  in	  de	  
periode	  februari	  –	  april	  2016.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  manier	  waarop	  de	  data	  is	  verzameld	  en	  het	  aantal	  respondenten	  per	  
keer	  kunnen	  verschillen.	  Bijgaand	  een	  opsomming	  van	  de	  gebruikte	  methodes	  en	  de	  verzamelde	  aantallen.	  In	  de	  
bijlage	  zijn	  de	  achtergrondvariabelen	  te	  vinden.	  
	  

1.  KwanItaIef	  onderzoek:	  enquête	  onder	  bezoekers	  (ouders	  en	  kinderen),	  na	  afloop	  van	  tentoonstelling.	  In	  totaal	  
hee[	  het	  onderzoeksteam	  115	  families	  kunnen	  ondervragen.	  	  

2.  KwalitaIef	  onderzoek:	  observaIes	  per	  onderdeel	  van	  de	  tentoonstelling.	  Er	  zijn	  random	  16	  verschillende	  families	  
in	  hun	  totale	  bezoek	  aan	  de	  tentoonstelling	  gevolgd.	  	  

3.  KwalitaIef	  onderzoek:	  analyse	  van	  de	  ansichtkaarten	  die	  ingevuld	  zijn	  door	  de	  families	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
tentoonstelling.	  Daarnaast	  is	  er	  ter	  duiding	  van	  de	  resultaten	  eenmalig	  een	  focusgroep	  georganiseerd.	  	  

	  
In	  deze	  presentaIe	  zal	  eerst	  ingegaan	  worden	  op	  de	  tentoonstelling	  in	  het	  algemeen,	  om	  daarna	  de	  specifieke	  
onderdelen	  te	  bespreken:	  de	  vliegreis,	  ontvangst	  in	  de	  gastenkamer,	  het	  nissenspel	  en	  het	  paspoort	  en	  het	  einde	  /	  
versturen	  van	  de	  ansichtkaart.	  	  
	  
In	  principe	  geldt	  de	  regel	  voor	  kwanPtaPef	  onderzoek:	  resultaten	  bij	  n	  <	  50	  dienen	  als	  indicaPef	  gelezen	  te	  worden.	  
Indien	  uitspraken	  worden	  gedaan	  over	  subgroepen,	  wordt	  de	  subgroep	  als	  uitgangspunt	  genomen	  (dus	  100%).	  Daarover	  wordt	  opnieuw	  het	  percentage	  berekend.	  
Voorbeeld:	  70%	  kijkt	  naar	  de	  video’s,	  waarvan	  30%	  intensief.	  De	  30%	  gaat	  dan	  over	  de	  eerder	  genoemde	  70%	  en	  niet	  over	  de	  totale	  groep.	  

LEESWIJZER	  
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Bezoekersonderzoek:	  	  
algemene	  resultaten	  

4.1	  
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19%	  

40%	  

26%	  

23%	  

45%	  

20%	  

20%	  

54%	  

48%	  

36%	  

38%	  

36%	  

28%	  

28%	  

18%	  

9%	  

24%	  

28%	  

7%	  

26%	  

26%	  

4%	  

3%	  

11%	  

6%	  

11%	  

19%	  

19%	  

4%	  

1%	  

4%	  

4%	  

2%	  

8%	  

8%	  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

mijn	  kennis	  te	  vergroten	  

iets	  nieuws	  te	  beleven	  

me	  te	  ontspannen	  

mijzelf	  te	  prikkelen	  

samen	  te	  zijn	  met	  vrienden	  /	  familie	  

om	  samen	  te	  zijn	  met	  anderen	  

mijn	  interesse	  in	  het	  onderwerp	  

Helemaal	  mee	  eens	   Mee	  eens	   Niet	  mee	  eens,	  niet	  mee	  oneens	   Oneens	   Helemaal	  mee	  oneens	  

Stelling:	  Ik	  ga	  naar	  TMJ	  om..	  	  
	  

n	  =	  115	  

NAAR	  TMJ	  OM	  MET	  VRIENDEN	  /	  FAMILIE	  TE	  ZIJN	  (81%),	  IETS	  NIEUWS	  TE	  BELEVEN	  (88%),	  
OM	  TE	  ONTSPANNEN	  (62%)	  EN	  KENNIS	  TE	  VERGROTEN	  (73%)	  
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n	  =	  115	  

Bij	  de	  vraag	  wat	  het	  meeste	  indruk	  hee[	  gemaakt	  Ijdens	  het	  bezoek	  aan	  ZieZo	  Marokko	  wordt	  vooral	  veel	  
ingegaan	  op	  de	  onderdompelende	  ervaring	  die	  aangeboden	  wordt.	  Ook	  het	  thee	  drinken,	  het	  nissenspel	  en	  de	  
informaIe	  die	  je	  over	  Marokko	  krijgt,	  worden	  posiIef	  beoordeeld.	  	  

VLIEGREIS,	  ALGEHELE	  CONCEPT	  EN	  GELIJKENIS	  MET	  MAROKKO	  SPREKEN	  ZEER	  AAN	  
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n	  =	  115	  

BIJNA	  DRIEKWART	  KOMT	  SPECIAAL	  VOOR	  DEZE	  TENTOONSTELLING	  NAAR	  TMJ	  

à  Bijna	  driekwart	  (74%)	  komt	  speciaal	  voor	  ZieZo	  Marokko	  naar	  het	  TMJ,	  waarvan	  4	  bezoekers	  al	  eens	  eerder	  
bij	  ZieZo	  Marokko	  zijn	  geweest	  (3,5%).	  52%	  van	  deze	  groep	  hee[	  het	  TMJ	  nog	  niet	  eerder	  bezocht.	  	  

à  In	  totaal	  hee[	  60%	  het	  Tropenmuseum	  Junior	  nog	  niet	  eerder	  bezocht.	  
à  Bezoekers	  beoordelen	  de	  tentoonstelling	  zeer	  posiIef:	  gemiddeld	  krijgt	  zij	  een	  8,3.	  Hierbij	  is	  geen	  verschil	  

gevonden	  tussen	  bezoekers	  die	  speciaal	  voor	  deze	  tentoonstelling	  naar	  het	  museum	  kwamen	  of	  niet.	  	  	  
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74%	  

4%	  

22%	  

Ja	  

Nee,	  ik	  kwam	  voor	  een	  andere	  tentoonstelling	  

Nee,	  ik	  kwam	  voor	  de	  vaste	  collecIe	  

Bent	  u	  specifiek	  voor	  deze	  tentoonstelling	  (ZieZo	  Marokko)	  
naar	  het	  Tropenmuseum	  gekomen?	  

8,3	  

..is	  het	  gemiddelde	  rapportcijfer	  dat	  gegeven	  
wordt	  aan	  ZieZo	  Marokko.	  Het	  merendeel	  van	  de	  
bezoekers	  gee[	  een	  8	  (44%),	  gevolgd	  door	  een	  9	  
(25%).	  11%	  zit	  onder	  de	  8,	  met	  5	  als	  laagst	  
gegeven	  cijfer	  (1%).	  	  

Welk	  rapportcijfer	  zou	  u	  
geven	  aan	  ZieZo	  Marokko?	  
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n	  =	  115	  

TOP	  3	  TENTOONSTELLING:	  LEERZAAM,	  LEUK	  EN	  ONTDEKKING/VERRASSEND	  

à  Aan	  bezoekers	  werd	  gevraagd	  om	  uit	  16	  items	  3	  items	  te	  kiezen	  die	  zij	  het	  beste	  vonden	  passen	  bij	  de	  
tentoonstelling.	  In	  deze	  16	  items	  zaten	  tevens	  de	  eigen	  waarden	  van	  TMJ:	  persoonlijk,	  echt,	  
hedendaags,	  onderdompeling,	  verrassend,	  dynamisch,	  sociaal.	  

à  Leerzaam,	  leuk	  en	  ontdekking/verrassend	  werd	  het	  meest	  gekozen.	  	  
à  Het	  minst	  van	  toepassing	  zijn	  ‘irritant’	  (2%),	  ‘moeilijk’	  (3%)	  en	  ‘saai’	  (3,5%).	  
à  De	  gehele	  Top	  5	  is	  hieronder	  te	  vinden.	  	  

Leerzaam	  	  
gekozen	  door	  65%	  

Verrassend	  
gekozen	  door	  50%	  
(gedeeld	  met	  no.	  4)	  

Inspirerend	  
gekozen	  door	  30%	  

Ontdekking	  
gekozen	  door	  50%	  	  
(gedeeld	  met	  no.	  4)	  

Leuk	  
gekozen	  door	  54%	  

NO.	  1	  

NO.	  2	  

NO.	  3	  

NO.	  4	  

NO.	  5	  
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n	  =	  115	  

OVERALL:	  (ZEER)	  TEVREDEN	  BEZOEKERS	  
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63%	   60%	  
47%	  

34%	   34%	  

39%	  

2%	   4%	  
10%	  

1%	   1%	   2%	  
1%	   1%	   2%	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

Over	  het	  algemeen	  ben	  ik	  tevreden	  
over	  mijn	  bezoek	  aan	  ZieZo	  

Marokko	  

Mijn	  bezoek	  aan	  ZieZo	  Marokko	  
was	  de	  Ijd	  en	  moeite	  waard	  

Ik	  ben	  tevreden	  over	  de	  educaIeve	  
waarde	  van	  deze	  tentoonstelling	  

Weet	  niet	  

Helemaal	  mee	  oneens	  

Mee	  oneens	  

Niet	  mee	  eens,	  niet	  mee	  oneens	  

Mee	  eens	  

Helemaal	  mee	  eens	  

à  Men	  is	  (zeer)	  tevreden	  over	  het	  algehele	  	  bezoek	  aan	  de	  tentoonstelling,	  evenals	  de	  educaIeve	  waarde	  
ervan.	  Het	  percentage	  van	  dit	  laatste	  punt	  ligt	  echter	  wel	  wat	  lager	  (47%,	  cumulaIef	  86%).	  Enkele	  
respondenten	  geven	  verbeterpunten:	  mooiere	  beelden	  in	  de	  bus,	  meer	  muziek	  en	  geuren	  en	  kortere	  
verhalen.	  	  	  

à  Bezoekers	  die	  frequenter	  naar	  musea	  gaan,	  zijn	  vaker	  heel	  erg	  tevreden	  over	  ZieZo	  Marokko	  dan	  
bezoekers	  die	  maximaal	  1	  keer	  per	  jaar	  naar	  musea	  gaan	  (Fisher’s	  Exact	  p	  =	  0,015).	  
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n	  =	  115	  

BEZOEKERS	  ZIJN	  TEVREDEN,	  MAAR	  SLECHTS	  17%	  GAAT	  ZEKER	  NOG	  EEN	  KEER	  TERUG	  
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61%	  

17%	  

45%	  

30%	  

18%	  

29%	  

4%	  

19%	  

12%	  

0%	  

23%	  

2%	  

1%	  
8%	   2%	  

4%	  
6%	   10%	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

Ik	  ben	  van	  plan	  posiIef	  met	  
anderen	  te	  praten	  over	  ZieZo	  

Marokko	  

Ik	  ga	  ZieZo	  Marokko	  nog	  een	  keer	  
bezoeken	  

Ik	  ga	  het	  Tropenmuseum	  Junior	  
nog	  een	  keer	  bezoeken	  

Weet	  niet	  

Helemaal	  mee	  oneens	  

Mee	  oneens	  

Niet	  mee	  eens,	  niet	  mee	  oneens	  

Mee	  eens	  

Helemaal	  mee	  eens	  

à  Bezoekers	  die	  vaker	  naar	  musea	  gaan	  zijn	  loyaler	  dan	  bezoekers	  die	  max	  1	  x	  per	  jaar	  naar	  musea	  gaan:	  
zij	  geven	  vaker	  aan	  van	  plan	  te	  zijn	  om	  posiIef	  te	  praten	  over	  ZieZo	  Marokko	  naar	  anderen	  toe	  (Fisher’s	  
Exact	  p	  =	  0,021).	  Ook	  geven	  zij	  vaker	  aan	  ZieZo	  Marokko	  en	  TMJ	  nog	  een	  keer	  te	  gaan	  bezoeken	  (Fisher’s	  
Exact	  p	  =	  0,038	  resp.	  p	  =	  0,012).	  

à  Ook	  bezoekers	  die	  specifiek	  voor	  het	  TMJ	  kwamen,	  geven	  vaker	  aan	  TMJ	  nog	  een	  keer	  te	  gaan	  bezoeken	  
(t-‐toets,	  p	  =	  0,013).	  	  
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n	  =	  115	  

ROUTING:	  DWALEN	  DOOR	  DE	  TENTOONSTELLING	  

30	  

1	  UUR	  EN	  4	  MINUTEN	  
De	  gemiddelde	  Ijd	  die	  men	  in	  de	  

tentoonstelling	  spendeert	  is	  1h	  04m.	  
Daarvan	  hee[	  het	  langste	  bezoek	  1h	  49m	  

geduurd,	  en	  het	  kortste	  35	  minuten.	  	  

GEEN	  VASTE	  ROUTE	  
Er	  is	  geen	  vast	  patroon	  gevonden	  in	  de	  

rouIng	  van	  bezoekers.	  Vaak	  start	  men	  met	  
de	  dichtstbijzijnde	  nis,	  maar	  sommige	  

bezoekers	  starten	  met	  het	  geurenspel	  of	  
moeten	  even	  hun	  weg	  vinden	  in	  de	  

tentoonstelling.	  	  	  

RONDDWALEN	  
Sommige	  bezoekers	  vinden	  het	  heerlijk	  

om	  rond	  te	  dwalen	  in	  de	  medina.	  Anderen	  
raken	  echter	  echt	  de	  weg	  kwijt.	  Zij	  weten	  
niet	  hoe	  zij	  het	  nissenspel	  moeten	  spelen,	  
kunnen	  nissen	  niet	  vinden	  en	  zoeken	  naar	  
de	  uitgang.	  Dit	  werd	  ook	  een	  aantal	  keer	  

aan	  de	  onderzoekers	  gevraagd.	  
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Bezoekersonderzoek:	  
Resultaten	  per	  onderdeel	  

4.2	  

31	  
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IntroducIe:	  de	  vliegreis	  

4.2.1	  

32	  
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REIS	  IN	  HET	  VLIEGTUIG	  IS	  VOORAL	  LEUK,	  MAAR	  GEEFT	  OOK	  GEVOEL	  VAN	  ‘OP	  REIS	  GAAN’	  
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32%	  

19%	  

65%	  

49%	  

40%	  

25%	  

16%	  

25%	  

4%	  
3%	  

14%	  
2%	  

1%	   2%	  
1%	  

0%	   0%	   4%	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

Door	  de	  reis	  in	  het	  vliegtuig	  heb	  ik	  
het	  gevoel	  dat	  we	  op	  vakanIe	  gaan	  

naar	  Marokko	  

De	  reis	  in	  het	  vliegtuig	  voelt	  als	  een	  
ontsnapping	  aan	  het	  gewone	  leven	  

De	  reis	  in	  het	  vliegtuig	  is	  een	  leuke	  
toevoeging	  aan	  de	  tentoonstelling	  

nvt	  

Helemaal	  mee	  oneens	  

Mee	  oneens	  

Niet	  mee	  eens,	  niet	  mee	  oneens	  

Mee	  eens	  

Helemaal	  mee	  eens	  

à  81%	  hee[	  het	  gevoel	  op	  vakanIe	  te	  gaan	  naar	  Marokko	  (32%	  helemaal	  mee	  eens),	  2	  op	  de	  5	  bezoekers	  zegt	  
de	  vliegreis	  ook	  daadwerkelijk	  aanvoelt	  als	  een	  ontsnapping	  aan	  het	  gewone	  leven.	  

à  De	  vliegreis	  is	  verder	  vooral	  een	  leuke	  toevoeging	  (87%).	  Hoewel	  het	  verschil	  niet	  significant	  is	  (t-‐toets,	  p	  	  =	  
0,067)	  lijken	  bezoekers	  die	  voor	  de	  vaste	  collecIe	  komen,	  net	  iets	  enthousiaster	  over	  de	  vliegreis.	  	  

n	  =	  115	  
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VLIEGREIS:	  BEETJE	  SPANNEND,	  NIEUWSGIERIGHEID	  WORDT	  GEWEKT	  

n	  =	  17	  

In	  totaal	  zijn	  17	  kinderen	  random	  gevolgd	  Ijdens	  hun	  bezoek	  aan	  ZieZo	  Marokko,	  waarbij	  gelet	  is	  op	  het	  gedrag	  
van	  het	  kind	  ten	  opzichte	  van	  de	  verschillende	  onderdelen,	  het	  gezin	  en	  de	  museummedewerker.	  	  

34	  

VOORAL	  KIJKEN	  EN	  ERVAREN	  
De	  meeste	  kinderen	  kijken	  naar	  
wat	  er	  gebeurt	  en	  ondergaan	  
deze	  ervaring	  individueel.	  In	  2	  
observaIes	  zoekt	  het	  
geobserveerde	  kind	  vooral	  
contact	  met	  zijn	  broer(tje)	  of	  
zus(je),	  in	  3	  observaIes	  is	  er	  
vooral	  sprake	  van	  een	  kind-‐
volwassene	  interacIe	  en	  in	  1	  
observaIe	  doet	  het	  gezin	  het	  
samen.	  In	  5	  observaIes	  wordt	  
acIef	  gepraat,	  waarvan	  4	  x	  
smalltalk	  en	  1x	  inhoudelijk	  over	  
de	  tentoonstelling.	  	  

GEFASCINEERD	  
16	  van	  de	  17	  gevolgde	  
kinderen	  tonen	  duidelijke	  
interesse	  in	  hetgeen	  om	  hen	  
heen	  gebeurt.	  Na	  afloop	  toont	  
1	  kind	  duidelijk	  enthousiasme,	  
4	  nieuwsgierigheid	  en	  bij	  de	  
rest	  is	  geen	  duidelijke	  expressie	  
te	  herkennen:	  de	  kinderen	  
wachten	  af.	  Tijdens	  het	  lopen	  
naar	  de	  gastenkamer	  hoor	  je	  
de	  ouder/begeleider	  vaak	  iets	  
zeggen	  als	  “spannend	  he!”.	  

BACKGROUND	  FACTS	  
à  In	  3	  van	  de	  geobserveerde	  

situaIes	  is	  het	  erg	  rusIg	  in	  
het	  vliegtuig,	  8	  gemiddeld	  
en	  in	  5	  gevallen	  druk.	  	  

à  1x	  zoekt	  de	  
museummedewerker	  
expliciet	  contact	  met	  een	  
kind;	  kinderen	  zoeken	  
geen	  contact	  met	  
museummedewerker.	  	  

à  In	  3	  gevallen	  hebben	  
ouders	  foto’s	  gemaakt.	  
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FOCUSGROEP:	  VLIEGREIS	  IS	  LEUK,	  MAAR	  BIJ	  AANVANG	  MAG	  MEER	  UITGELEGD	  WORDEN	  

n	  =	  5	  
35	  

	  
à  Voor	  de	  meeste	  leden	  uit	  de	  focusgroep	  was	  het	  bij	  aankomst	  in	  het	  museum	  direct	  duidelijk	  

waar	  zij	  naartoe	  moesten	  en	  dat	  zij	  Ien	  minuten	  van	  tevoren	  aanwezig	  moesten	  zijn.	  De	  
medewerkers	  bij	  de	  balie	  legden	  dit	  helder	  uit.	  Alleen	  bij	  Rivka	  (23)	  werd	  er	  niet	  goed	  
gecommuniceerd	  door	  de	  baliemedewerkers	  en	  waren	  er	  wat	  onduidelijkheden.	  	  

à  De	  funcfe	  van	  het	  paspoort	  was	  nog	  onduidelijk	  voor	  vertrek.	  De	  medewerkers	  waren	  gehaast	  
omdat	  zij	  veel	  mensen	  moesten	  inchecken.	  De	  museummedewerkers	  hadden	  meer	  aandacht	  voor	  
de	  kinderen	  dan	  voor	  volwassenen.	  De	  leden	  van	  de	  focusgroep	  stonden	  posiIef	  tegenover	  het	  
idee	  om	  meer	  informafe	  te	  verschaffen	  bij	  de	  incheckbalie.	  Irene	  (51)	  gaf	  aan:	  “Misschien	  kunnen	  
zij	  een	  bord	  op	  de	  balie	  zeWen,	  zodat	  als	  je	  daar	  aankomt	  je	  ziet	  dat	  zij	  eraan	  komen.	  En	  als	  de	  
medewerker	  komt	  ziWen	  kunnen	  zij	  het	  bord	  opzij	  zeWen.”	  

à  De	  reis	  in	  het	  vliegtuig	  vond	  iedereen	  erg	  leuk.	  Rivka	  (23)	  zegt:	  “Ik	  vond	  het	  erg	  leuk	  dat	  ze	  zo’n	  
dansje	  gingen	  doen.	  Vooral	  voor	  de	  kinderen.”	  Desiree	  (46)	  voegt	  wel	  toe:	  “Wij	  zaten	  op	  de	  eerste	  
rij	  stoelen	  en	  de	  eerste	  stewardess	  stond	  bij	  de	  derde	  rij.	  Dus	  wij	  hebben	  het	  niet	  echt	  goed	  
kunnen	  zien.”	  Ook	  kwam	  naar	  voren	  dat	  de	  inrichIng	  posiIef	  beoordeeld	  werd.	  	  

DEELNEMERS	  FOCUSGROEP:	  
1.	  Dennis	  (22	  jaar),	  bezocht	  het	  museum	  met	  zijn	  nichtje	  (6),	   	   	   	  4.	  Rivka	  (23),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  nicht	  
moeder,	  tante	  en	  oma.	   	   	   	   	   	   	   	  5.	  Irene	  (51),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  zoon,	  haar	  nichtje	  (6)	  en	  haar	  	  	  	  	  
2.	  Marije	  (26	  jaar),	  bezocht	  het	  museum	  alleen.	   	   	   	   	  moeder	  
3.	  Desiree	  (46),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  dochter	  (6	  jaar),	  	  
moeder,	  zus	  en	  neef	  
.	  	  
.	  
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1.	  Duidelijkheid	  creëren	  voor	  bezoekers	  ZieZo	  Marokko	  	  
Als	  de	  bezoekers	  beneden	  bij	  de	  recepIe	  een	  instapkaart	  hebben	  gekregen,	  worden	  zij	  doorgestuurd	  naar	  
boven.	  Meestal	  weten	  zij	  de	  ingang/incheckbalie	  van	  ZieZo	  Marokko	  te	  vinden.	  De	  medewerkers	  van	  de	  
tentoonstelling	  ziWen	  echter	  pas	  Ien	  minuten	  voor	  vertrek	  bij	  de	  incheckbalie.	  Voor	  de	  mensen	  die	  eerder	  
aanwezig	  zijn,	  zorgt	  dit	  voor	  onduidelijkheid.	  Om	  meer	  duidelijkheid	  te	  creëren	  voor	  de	  bezoekers	  kan	  het	  
Tropenmuseum	  Junior	  de	  volgende	  aanpassingen	  maken:	  	  
à  Een	  bord	  neerzeWen	  op	  de	  balie	  met	  de	  tekst:	  ’10	  minuten	  voor	  vertrek	  van	  het	  vliegtuig	  zijn	  wij	  

aanwezig	  om	  u	  in	  te	  checken’.	  Dit	  bord	  kunnen	  de	  medewerkers	  weghalen	  wanneer	  zij	  aankomen.	  Het	  
bord	  valt	  op	  voor	  de	  bezoeker	  en	  gee[	  meer	  duidelijkheid.	  

à  De	  check-‐in	  Ijd	  vermelden	  op	  het	  scherm	  boven	  de	  incheckbalie.	  Op	  dit	  moment	  staan	  er	  alleen	  
vertrekIjden.	  Voeg	  toe	  achter	  deze	  vertrekIjden:	  ‘Check	  in	  12:50’.	  	  

	  
2.	  Duidelijkheid	  creëren	  voor	  reguliere	  museumbezoekers	  	  
Er	  zijn	  veel	  bezoekers	  van	  het	  Tropenmuseum	  die	  geen	  kaartjes	  voor	  ZieZo	  Marokko	  hebben	  gekocht,	  
bijvoorbeeld	  omdat	  zij	  niet	  op	  de	  hoogte	  waren	  van	  de	  tentoonstelling,	  maar	  toch	  nieuwsgierig	  zijn	  naar	  
wat	  er	  achter	  de	  (vliegtuig)deur	  te	  doen	  is.	  Deze	  mensen	  lopen	  zeer	  verdwaald	  rond	  voor	  de	  entree	  van	  
ZieZo	  Marokko.	  Tijdens	  het	  observaIeonderzoek	  is	  gezien	  dat	  veel	  mensen	  op	  zoek	  zijn	  naar	  informaIe.	  Zij	  
kijken	  vaak	  naar	  het	  scherm	  boven	  de	  incheckbalie	  voor	  deze	  informaIe.	  Dit	  scherm	  springt	  over	  op	  
meerdere	  pagina’s	  met	  verschillende	  content.	  Een	  aanbeveling	  is	  om	  de	  tekst	  op	  de	  volgende	  pagina	  op	  
één	  van	  de	  pagina’s	  te	  projecteren:	  	  
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Vervolg	  onderdeel	  2:	  duidelijkheid	  creeren	  voor	  reguliere	  museumbezoekers	  
	  
“Om	  op	  reis	  te	  gaan	  naar	  Marokko	  dient	  u	  in	  het	  bezit	  te	  zijn	  van	  een	  boardingpass	  (deze	  dient	  u	  vooraf	  te	  
reserveren	  en	  kunt	  u	  ophalen	  bij	  de	  recepPe).	  De	  familiereizen	  starten	  ieder	  half	  uur	  tussen	  11:00	  en	  13:00.	  
Hierna	  start	  alleen	  nog	  een	  juniorreis	  (6	  t/m	  13	  jaar)	  om	  14:30.	  De	  incheckbalie	  zal	  geopend	  worden	  10	  
minuten	  voor	  het	  vertrek	  van	  iedere	  reis.	  	  
Tot	  ziens	  in	  Marokko!”	  
	  
3.	  Medewerkers	  in	  het	  vliegtuig	  	  
Het	  vliegtuig	  is	  een	  onderdeel	  van	  de	  tentoonstelling	  ZieZo	  Marokko	  dat	  goed	  beoordeeld	  wordt	  door	  de	  
bezoekers.	  Belangrijk	  is	  wel	  dat	  iedere	  bezoeker	  het	  moet	  kunnen	  zien.	  Het	  komt	  nog	  wel	  eens	  voor	  dat	  de	  
voorste	  medewerker	  die	  het	  dansje	  doet	  ter	  hoogte	  van	  rij	  drie	  staat.	  De	  voorste	  medewerker	  dient	  ter	  
hoogte	  van	  rij	  één	  te	  staan	  zodat	  iedere	  bezoeker	  het	  goed	  kan	  zien	  en	  horen.	  	  
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Ontvangst	  in	  de	  gastenkamer	  

4.2.2	  

38	  
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EEN	  GASTVRIJ	  ONTVANGST	  EN	  ZEER	  VEEL	  WAARDERING	  VOOR	  HET	  THEE-‐DRINK	  MOMENT	  

39	  

68%	  
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80%	  

100%	  

We	  werden	  gastvrij	  ontvangen	  in	  de	  
woonkamer	  

Ik	  had	  het	  gevoel	  dat	  wij	  
binnenkwamen	  in	  iemands	  

woonkamer	  

Het	  thee	  drinken	  voegt	  echt	  iets	  toe	  
aan	  het	  ontvangst	  in	  de	  woonkamer	  

nvt	  

Helemaal	  mee	  oneens	  

Mee	  oneens	  

Niet	  mee	  eens,	  niet	  mee	  oneens	  

Mee	  eens	  

Helemaal	  mee	  eens	  

à  94%	  vond	  dat	  zij	  gastvrij	  werden	  ontvangen	  in	  de	  woonkamer,	  waarvan	  68%	  helemaal.	  De	  kamer	  voelt	  
persoonlijk	  aan,	  maar	  36%	  had	  ook	  daadwerkelijk	  het	  gevoel	  dat	  zij	  in	  iemands	  woonkamer	  binnen	  liepen.	  	  

à  Het	  thee	  drinken	  wordt	  zeer	  gewaardeerd:	  91%	  zegt	  dat	  dit	  echt	  iets	  toevoegt	  (62%	  helemaal	  mee	  eens).	  Uit	  
de	  observaIes	  blijkt	  dat	  ook	  de	  kinderen	  hieraan	  meedoen:	  9	  van	  de	  17	  gevolgde	  kinderen	  dronken	  de	  thee.	  	  

n	  =	  115	  
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ONTVANGST	  GASTENKAMER:	  KINDEREN	  WILLEN	  AAN	  DE	  SLAG	  

n	  =	  17	  
40	  

IN	  DE	  ACTIEVE	  STAND	  
Hoewel	  het	  Ijdens	  bijna	  alle	  
observaIes	  vrij	  rusIg	  is	  in	  de	  
gastenkamers,	  lijken	  de	  
kinderen	  de	  nieuwsgierigheid	  
niet	  te	  kunnen	  bedwingen.	  6	  
kinderen	  zijn	  gefascineerd	  door	  
de	  thee,	  6	  spiWen	  het	  paspoort	  
door	  en	  7	  kinderen	  zoeken	  
acIef	  contact	  met	  de	  
medewerker.	  Sommige	  
geobserveerde	  kinderen	  krijgen	  
een	  acIeve	  rol;	  zij	  vinden	  dit	  erg	  
leuk.	  6	  kinderen	  praten	  over	  
koetjes	  en	  kal{es,	  3	  kinderen	  
praten	  inhoudelijk	  over	  de	  
tentoonstelling.	  

GOED	  LUISTEREN	  IS	  LASTIG	  
8	  kinderen	  luisteren	  naar	  het	  
gehele	  verhaal,	  waarvan	  5	  
aandachIg.	  De	  overige	  
kinderen	  luisteren	  niet	  of	  
nauwelijks,	  omdat	  zij	  om	  zich	  
heen	  kijken,	  het	  paspoort	  
bekijken,	  bezig	  zijn	  met	  de	  thee	  
of	  zachtjes	  kletsen.	  	  
	  
Goed	  luisteren	  wordt	  
bemoeilijkt	  doordat	  de	  audio	  
zacht	  staat	  en	  –	  vooral	  
wanneer	  het	  druk	  is	  in	  de	  
tentoonstelling	  –	  er	  veel	  
rumoer	  op	  de	  achtergrond	  
aanwezig	  is.	  	  
	  
	  

BACKGROUND	  FACTS	  
à  Gemiddeld	  ziWen	  gezinnen	  

zo’n	  12	  minuten	  in	  de	  
gastenkamer;	  

à  Het	  is	  1x	  heel	  rusIg,	  7x	  
gemiddelde	  drukte,	  7x	  
druk	  en	  1x	  extreem	  druk.	  
Gemiddeld	  zijn	  er	  13,7	  
mensen	  in	  de	  kamer.	  	  

à  9	  kinderen	  drinken	  thee,	  8	  
niet.	  	  

à  8	  kinderen	  ondergaan	  deze	  
acIviteit	  vooral	  
individueel,	  7	  met	  de	  
ouder	  en	  1	  met	  een	  
broer(tje)	  of	  zus(je).	  	  

à  3	  kinderen	  tonen	  geen	  
interesse.	  
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VERHAAL	  IS	  INTERESSANT,	  WISSELENDE	  REACTIES	  OVER	  GEKOZEN	  MEDIUM	  

41	  

35%	  

14%	  

38%	  

52%	  

30%	  

44%	  

8%	  

20%	  

8%	  

2%	  

27%	  

6%	  
1%	  

6%	  
1%	  

3%	  
4%	  

3%	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

Het	  was	  een	  interessant	  verhaal	   Het	  was	  beter	  te	  volgen	  geweest	  als	  
er	  video	  getoond	  werd	  in	  plaats	  van	  

audio	  

Het	  was	  duidelijk	  wat	  we	  moesten	  
doen	  nadat	  het	  verhaal	  afgelopen	  

was	  

nvt	  

Helemaal	  mee	  oneens	  

Mee	  oneens	  

Niet	  mee	  eens,	  niet	  mee	  oneens	  

Mee	  eens	  

Helemaal	  mee	  eens	  

à  87%	  vindt	  het	  verhaal	  interessant;	  waarvan	  35%	  helemaal.	  Op	  de	  vraag	  of	  video	  zou	  helpen	  om	  het	  verhaal	  
beter	  te	  kunnen	  volgen,	  zijn	  de	  antwoorden	  zeer	  wisselend:	  44%	  vindt	  van	  niet,	  33%	  van	  wel	  en	  27%	  staat	  
hier	  neutraal	  in.	  Uit	  de	  observaIes	  blijkt	  wel	  dat	  kinderen	  de	  verhalen	  niet	  alIjd	  goed	  beluisteren.	  Af	  en	  toe	  
wordt	  de	  opmerking	  gemaakt	  dat	  het	  verhaal	  te	  lang	  is	  en	  de	  audio	  te	  zacht.	  	  

n	  =	  115	  
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FOCUSGROEP:	  RUMOERIGE	  KAMERS	  EN	  NIET	  HELEMAAL	  DUIDELIJK	  WAT	  TE	  DOEN	  

n	  =	  5	  
42	  

Ontvangst	  in	  de	  gastenkamer	  
à  De	  panelleden	  vonden	  de	  kamers	  erg	  vol.	  Desiree	  (46):	  “De	  kamer	  was	  echt	  erg	  rumoerig,	  ik	  hoorde	  

alleen	  maar	  de	  mensen	  die	  bezig	  waren	  met	  de	  vorige	  reis.	  Ook	  lagen	  de	  kaarten	  op	  de	  speaker	  in	  het	  
kistje	  waardoor	  ik	  het	  geluid	  minder	  goed	  kon	  horen.”	  	  

à  Iedereen	  was	  afgeleid	  Ijdens	  het	  afspelen	  van	  het	  kistje.	  Rivka	  (23)	  gee[	  aan:	  “Ze	  hadden	  het	  beter	  in	  
een	  filmpje	  kunnen	  doen.”	  Hier	  zijn	  de	  overige	  leden	  het	  mee	  eens.	  De	  thee	  wordt	  uitgedeeld	  Ijdens	  
het	  afspelen	  van	  het	  kistje,	  dit	  zorgt	  ook	  weer	  voor	  rumoerigheid.	  	  

à  Het	  verhaal	  was	  volgens	  de	  panelleden	  te	  lang.	  Daarnaast	  zou	  het	  volgens	  hen	  beter	  zijn	  om	  in	  kleinere	  
groepen	  in	  de	  gastenkamer	  aanwezig	  te	  zijn.	  Dit	  zorgt	  voor	  minder	  rumoerigheid	  en	  minder	  drukte	  in	  
de	  kamers.	  	  

Uitleg	  van	  het	  spel	  
à  Veel	  leden	  van	  de	  focusgroep	  vonden	  de	  uitleg	  van	  het	  nissenspel	  in	  de	  gastenkamer	  niet	  duidelijk.	  

Dennis	  legt	  uit:	  “Ik	  moest	  zelf	  drie	  keer	  het	  boekje	  lezen	  voor	  ik	  het	  begreep.”	  Desiree	  voegt	  toe:	  “Het	  
was	  niet	  duidelijk	  dat	  er	  heel	  veel	  routes	  waren	  en	  dat	  je	  dus	  niet	  iedere	  nis	  hoe[	  te	  beluisteren.”	  	  

à  Als	  het	  geluidsfragment	  is	  afgelopen,	  is	  het	  voor	  veel	  bezoekers	  in	  de	  kamer	  niet	  duidelijk	  waar	  zij	  heen	  
moeten.	  Dennis	  (22):	  “We	  dachten	  we	  gaan	  maar	  lopen.	  Maar	  waarheen?”	  

DEELNEMERS	  FOCUSGROEP:	  
1.	  Dennis	  (22	  jaar),	  bezocht	  het	  museum	  met	  zijn	  nichtje	  (6),	   	   	   	  4.	  Rivka	  (23),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  nicht	  
moeder,	  tante	  en	  oma.	   	   	   	   	   	   	   	  5.	  Irene	  (51),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  zoon,	  haar	  nichtje	  (6)	  en	  haar	  	  	  	  	  
2.	  Marije	  (26	  jaar),	  bezocht	  het	  museum	  alleen.	   	   	   	   	  moeder	  
3.	  Desiree	  (46),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  dochter	  (6	  jaar),	  	  
moeder,	  zus	  en	  neef	  
.	  	  
.	  
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VERBETERPUNTEN	  ONDERDEEL	  GASTENKAMER	  	  

43	  

1.	  Kleinere	  groepen	  	  
In	  de	  gastenkamers	  is	  het	  vaak	  erg	  druk.	  De	  kamer	  dient	  voor	  een	  moment	  van	  rust	  na	  de	  drukke	  
vliegtuigreis.	  In	  sommige	  kamers	  (Nasrdin,	  Youssef)	  is	  minder	  ruimte	  dan	  in	  de	  andere	  kamers.	  Het	  
Tropenmuseum	  Junior	  zou	  er	  goed	  aan	  doen	  de	  groepen	  in	  deze	  kamers	  kleiner	  te	  maken.	  Zelfs	  derIen	  
mensen	  in	  plaats	  van	  vij[ien	  zou	  al	  een	  verbetering	  zijn.	  Bij	  dit	  aantal	  kunnen	  in	  ieder	  geval	  alle	  aanwezigen	  
op	  de	  bank	  ziWen.	  	  
	  
2.	  Meer	  eenheid	  in	  de	  instrucfe	  	  
De	  instrucIe	  van	  de	  medewerker	  is	  erg	  belangrijk	  in	  de	  gastenkamer.	  Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  verschillende	  
medewerkers	  een	  verschillend	  verhaal	  vertellen	  in	  de	  kamers.	  De	  medewerkers	  dienen	  beter	  geïnstrueerd	  
te	  worden	  wat	  zij	  vertellen	  in	  de	  gastenkamer.	  	  
	  
3.	  Verhaal	  inkorten	  	  
Het	  verhaal	  dat	  de	  bezoeker	  hoort	  uit	  het	  vertelkistje	  duurt	  erg	  lang.	  Kinderen	  zijn	  afgeleid	  en	  willen	  graag	  
beginnen.	  Ook	  is	  het	  warm	  en	  benauwd	  in	  de	  kamer,	  wanneer	  mensen	  hier	  15	  a	  20	  minuten	  verblijven	  is	  
dit	  te	  lang.	  	  
	  
4.	  Meer	  onderzoek	  naar	  de	  mogelijkheid	  video	  in	  te	  ze:en	  	  
Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  de	  meningen	  verschillen	  als	  het	  gaat	  om	  de	  vraag	  of	  de	  boodschap	  beter	  over	  was	  
gekomen	  als	  de	  bezoekers	  een	  video	  te	  zien	  kregen	  in	  plaats	  van	  alleen	  het	  horen	  van	  de	  audio.	  In	  de	  
vragenlijst	  gaf	  43%	  aan	  dat	  het	  beter	  te	  volgen	  was	  geweest	  via	  video,	  in	  de	  focusgroep	  was	  dit	  100%.	  Er	  
dient	  meer	  onderzoek	  gedaan	  te	  worden	  voor	  hier	  uitspraken	  over	  gedaan	  kunnen	  worden.	  	  
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Het	  nissenspel	  

4.2.3	  

44	  
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NISSENSPEL:	  VOORAL	  LEUK,	  OOK	  INFORMATIEF	  

45	  

54%	  

40%	   37%	  

37%	  

40%	   46%	  

4%	  

11%	   6%	  

1%	  
3%	  

2%	  

0%	  
0%	  

1%	  

2%	  
6%	   9%	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

Het	  nissenspel	  is	  een	  leuke	  acIviteit	  
voor	  ons	  gezin	  

Door	  het	  nissenspel	  hebben	  wij	  meer	  
inzicht	  gekregen	  in	  de	  Marokkaanse	  

cultuur	  

Het	  is	  pre}g	  dat	  we	  in	  ons	  bezoek	  
begeleid	  werden	  door	  het	  nissenspel	  

nvt	  

Helemaal	  mee	  oneens	  

Mee	  oneens	  

Niet	  mee	  eens,	  niet	  mee	  oneens	  

Mee	  eens	  

Helemaal	  mee	  eens	  

à  Het	  nissenspel	  is	  voor	  91%	  vooral	  een	  leuke	  acIviteit.	  8	  op	  de	  10	  bezoekers	  zegt	  eveneens	  dat	  het	  nissenspel	  
bijdraagt	  aan	  meer	  inzicht	  in	  de	  Marokkaanse	  cultuur,	  waarbij	  40%	  het	  helemaal	  mee	  eens	  is.	  	  

à  Daarnaast	  blijkt	  het	  nissenspel	  een	  pre}ge	  vorm	  te	  zijn	  om	  gezinnen	  handvaWen	  te	  geven	  Ijdens	  hun	  
bezoek.	  Zo	  gee[	  bijna	  driekwart	  aan	  dit	  op	  prijs	  te	  stellen,	  waarvan	  37%	  helemaal.	  	  

n	  =	  115	  
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PASPOORT	  IS	  VOORAL	  EEN	  LEUK	  SOUVENIR	  

46	  

34%	  

62%	  

44%	  

49%	  

31%	  

41%	  

13%	  
3%	  

7%	  

2%	   0%	  
3%	  

1%	  
1%	   1%	  

2%	  
4%	   5%	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

Het	  paspoort	  helpt	  om	  de	  
tentoonstelling	  beter	  te	  begrijpen	  

Het	  paspoort	  is	  een	  leuk	  souvenir	  
om	  mee	  naar	  huis	  te	  nemen	  

Het	  paspoort	  leidt	  ons	  op	  een	  
pre}ge	  manier	  door	  de	  

tentoonstelling	  

nvt	  

Helemaal	  mee	  oneens	  

Mee	  oneens	  

Niet	  mee	  eens,	  niet	  mee	  oneens	  

Mee	  eens	  

Helemaal	  mee	  eens	  

à  93%	  vindt	  het	  paspoort	  een	  leuk	  souvenir.	  Opvallend	  is	  dat	  bezoekers	  die	  voor	  de	  vaste	  collecIe	  komen,	  het	  
vaker	  eens	  zijn	  met	  deze	  stelling	  dan	  andere	  bezoekers	  (t-‐toets,	  p	  =	  0,015).	  	  	  

à  85%	  vindt	  dat	  het	  paspoort	  hen	  op	  een	  pre}ge	  manier	  door	  de	  tentoonstelling	  leidt	  (44%	  helemaal);	  83%	  
zegt	  dat	  het	  ook	  helpt	  om	  de	  tentoonstelling	  beter	  te	  begrijpen.	  Opvallend	  is	  dat	  slechts	  34%	  het	  hier	  
helemaal	  mee	  eens	  is.	  Vooral	  bezoekers	  die	  musea	  vaker	  bezoeken	  zijn	  het	  vaker	  mee	  eens	  met	  deze	  stelling	  
(Fisher’s	  Exact	  p	  =	  0,001).	  	  

n	  =	  115	  
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NISSENSPEL:	  DWALEN	  DOOR	  DE	  MEDINA	  

n	  =	  17	  
47	  

DWALEN	  DOOR	  DE	  MEDINA	  
Er	  is	  geen	  vaststaande	  route	  die	  
door	  gezinnen	  gekozen	  wordt.	  
Men	  ‘dwaalt’	  door	  de	  medina	  en	  
gaat	  op	  zoek	  naar	  de	  nissen	  die	  
horen	  bij	  de	  aangewezen	  route.	  
Bij	  12	  van	  de	  geobserveerde	  
bezoeken	  gaat	  dit	  op	  de	  manier	  
zoals	  aangegeven	  op	  het	  
paspoort,	  maar	  bij	  de	  overige	  5	  
worden	  nissen	  met	  elkaar	  
gecombineerd.	  Vooral	  bij	  de	  
route	  van	  Yousef	  is	  dit	  het	  geval,	  
die	  gecombineerd	  wordt	  met	  
Nasrdin.	  Daarnaast	  blijkt	  dat	  de	  
nissen	  in	  de	  bibliotheek	  en	  bij	  
het	  toilet	  moeilijker	  te	  vinden	  
zijn.	  	  

DE	  ROL	  VAN	  OUDERS	  
Ouders	  /	  begeleiders	  hebben	  een	  
bepalende	  rol	  in	  het	  bezoek	  van	  
kinderen.	  Tenminste,	  wanneer	  zij	  
weten	  wat	  de	  bedoeling	  is	  (uit	  4	  
observaIes	  blijkt	  dat	  dit	  niet	  het	  
geval	  is).	  Door	  in	  het	  gesprek	  te	  
gaan	  met	  de	  kinderen	  en	  
gezamenlijk	  naar	  de	  audio	  te	  
luisteren,	  raken	  kinderen	  meer	  
betrokken	  bij	  de	  tentoonstelling.	  
Slechts	  een	  enkel	  kind	  luistert	  
ook	  zelfstandig	  aandacht	  naar	  de	  
gesproken	  tekst	  wanneer	  zij	  
alleen	  zijn;	  de	  meeste	  kinderen	  
dwalen	  af	  en	  leWen	  weer	  op	  
wanneer	  zij	  iets	  met	  het	  paspoort	  
moeten	  doen.	  	  
	  
	  

BACKGROUND	  FACTS	  
à  Gemiddeld	  staat	  men	  3	  

minuten	  en	  10	  seconden	  bij	  1	  
nis.	  De	  langste	  Ijd	  is	  4m	  40s	  
bij	  de	  nis	  met	  de	  koran,	  de	  
kortste	  Ijd	  is	  40	  seconden	  bij	  
de	  nis	  met	  de	  kruiken.	  

à  De	  nis	  met	  de	  koran	  wordt	  
door	  iedereen	  bezocht.	  
Daarna	  volgt	  het	  geurenspel	  
en	  de	  busrit	  (12),	  gevolgd	  
door	  de	  nis	  met	  de	  Fez	  hoed	  
en	  de	  kashba	  (9).	  De	  nis	  met	  
de	  hoofddoek	  en	  de	  kaligrafie	  
acIviteit	  wordt	  in	  7	  gevallen	  
bezocht	  en	  de	  verhalenboom	  
door	  6	  gezinnen.	  	  
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FOCUSGROEP:	  NISSENSPEL	  IS	  LEUK,	  MAAR	  SOMS	  OOK	  ZOEKEN	  

n	  =	  5	  
48	  

Het	  nissenspel	  
à  De	  panelleden	  moesten	  even	  zoeken	  in	  het	  begin,	  maar	  vonden	  het	  nissenspel	  wel	  erg	  leuk.	  Desiree	  (46):	  

“Mijn	  dochter	  was	  helemaal	  wild	  van	  het	  nissenspel,	  die	  rende	  alleen	  maar	  heen	  en	  weer	  op	  zoek	  naar	  
nissen	  en	  woordjes	  plakken.	  Zij	  wilde	  alleen	  maar	  doorzoeken	  naar	  de	  volgende	  nis	  en	  niet	  de	  andere	  
acIviteiten	  ondernemen.”	  Wel	  gaf	  zij	  aan	  dat	  het	  handig	  was	  geweest	  dat	  Yousef	  bijvoorbeeld	  een	  rode	  
route	  had	  moeten	  zijn	  en	  eventueel	  aangegeven	  met	  pijlen	  op	  de	  grond.	  Maar	  Dennis	  (22)	  reageert:	  “Het	  
moet	  ook	  weer	  niet	  te	  makkelijk	  zijn	  want	  de	  kinderen	  vinden	  het	  juist	  leuk	  om	  te	  zoeken.”	  

à  De	  verhalen	  in	  de	  nissen	  waren	  wel	  goed	  te	  horen.	  Desiree:	  “Het	  is	  wel	  leuk	  om	  even	  met	  je	  hoofd	  
ertegenaan	  te	  luisteren.”	  

	  
Acfviteit	  passend	  bij	  de	  reis	  	  
à  Volgens	  de	  respondenten	  hee[	  de	  medewerker	  hee[	  niet	  duidelijk	  uitgelegd	  welke	  aanvullende	  acIviteit	  

bij	  het	  gekregen	  personage	  hoort.	  Alleen	  bij	  Rivka	  is	  het	  door	  de	  medewerker	  verteld.	  Verschillende	  
respondenten	  hebben	  wel	  deelgenomen	  aan	  de	  Kaligrafi}.	  Dit	  werd	  erg	  leuk	  bevonden.	  	  

	  
Paspoort	  	  
à	  Het	  paspoort	  was	  volgens	  de	  panelleden	  duidelijk.	  Zij	  vonden	  de	  vormgeving	  mooi	  en	  het	  was	  een	  leuk	  
souvenir	  om	  mee	  te	  nemen.	  Wel	  moet	  er	  duidelijker	  uitgelegd	  worden	  dat	  je	  niet	  het	  hele	  paspoort	  hoe[	  te	  
volgen.	  Dit	  zou	  zowel	  in	  het	  paspoort	  kunnen	  staan	  alsmede	  uitgelegd	  worden	  door	  de	  medewerkers.	  	  

DEELNEMERS	  FOCUSGROEP:	  
1.	  Dennis	  (22	  jaar),	  bezocht	  het	  museum	  met	  zijn	  nichtje	  (6),	   	   	   	  4.	  Rivka	  (23),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  nicht	  
moeder,	  tante	  en	  oma.	   	   	   	   	   	   	   	  5.	  Irene	  (51),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  zoon,	  haar	  nichtje	  (6)	  en	  haar	  	  	  	  	  
2.	  Marije	  (26	  jaar),	  bezocht	  het	  museum	  alleen.	   	   	   	   	  moeder	  
3.	  Desiree	  (46),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  dochter	  (6	  jaar),	  	  
moeder,	  zus	  en	  neef	  
.	  	  
.	  
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VERBETERPUNTEN	  ONDERDEEL	  NISSENSPEL	  EN	  PASPOORT	  (1/2)	  
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1.	  Alle	  nissen	  één	  kleur	  geven	  	  
Voor	  de	  bezoekers	  is	  het	  duidelijk	  als	  iedere	  route	  een	  kleur	  hee[.	  Dit	  is	  ook	  het	  geval,	  echter	  niet	  alle	  
nissen	  hebben	  een	  achtergrondkleur.	  Zo	  hee[	  de	  nis	  van	  Yousef	  met	  de	  schotels	  bijvoorbeeld	  geen	  blauwe	  
achtergrond.	  Dit	  is	  verwarrend	  voor	  bezoekers.	  Zorg	  dus	  dat	  de	  kleur	  in	  iedere	  nis	  terug	  te	  zien	  is.	  	  
	  
2.	  De	  nis	  met	  het	  boek	  verplaatsen	  en	  inkorten	  	  
Er	  is	  één	  nis	  die	  bij	  iedere	  route	  voorkomt.	  Dit	  is	  de	  nis	  met	  de	  Koran.	  Deze	  nis	  bevindt	  zich	  boven	  in	  de	  
hoek	  tussen	  de	  Kashba	  en	  de	  gastenkamer	  van	  Nasrdin.	  Op	  drukke	  dagen	  staat	  deze	  hoek	  vol	  met	  
bezoekers.	  Iedereen	  moet	  de	  nis	  beluisteren	  en	  de	  ruimte	  eromheen	  is	  schaars.	  Ook	  wachten	  veel	  mensen	  
op	  elkaar	  omdat	  iedere	  route	  een	  aparte	  uitleg	  hee[	  van	  zijn/haar	  eigen	  gids.	  Er	  zijn	  dus	  vier	  verschillende	  
knoppen	  voor	  het	  beluisteren	  van	  de	  audio.	  
	  
à  Verplaats	  deze	  nis	  naar	  beneden	  in	  de	  riad.	  Hier	  is	  veel	  ruimte	  en	  de	  bezoekers	  die	  moeten	  wachten,	  

bevinden	  zich	  in	  een	  pre}ge	  ruimte.	  
à  Maak	  de	  verhalen	  van	  deze	  nis	  korter.	  Bezoekers	  moeten	  lang	  op	  elkaar	  wachten	  omdat	  er	  

verschillende	  reizen	  worden	  gedaan	  die	  allemaal	  deze	  nis	  moeten	  beluisteren.	  	  
	  
3.	  Op	  de	  pla:egrond	  in	  het	  paspoort	  dient	  de	  uitgang	  aangegeven	  te	  worden	  	  
Alleen	  de	  ingang	  staat	  aangegeven	  in	  het	  paspoort.	  Bezoekers	  hebben	  moeite	  met	  de	  uitgang	  vinden.	  Geef	  
ook	  de	  uitgang	  duidelijk	  in	  het	  paspoort	  aan.	  	  
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VERBETERPUNTEN	  ONDERDEEL	  NISSENSPEL	  EN	  PASPOORT	  (2/2)	  
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4.	  Instrucfe	  medewerkers	  	  
Veel	  bezoekers	  hebben	  in	  het	  begin	  moeite	  met	  begrijpen	  wat	  er	  precies	  van	  hen	  wordt	  verwacht.	  In	  het	  
paspoort	  staat	  alles	  duidelijk	  uitgelegd,	  maar	  op	  het	  moment	  dat	  de	  bezoekers	  het	  paspoort	  ontvangen,	  
weten	  zij	  niet	  goed	  wat	  zij	  hiermee	  moeten	  doen.	  	  
à  Vertel	  bij	  de	  incheckbalie	  duidelijk	  welke	  route	  de	  bezoeker	  volgt	  en	  vernoem	  hierbij	  de	  naam	  en	  kleur	  

van	  de	  route.	  Licht	  ook	  toe	  dat	  alleen	  de	  pagina’s	  van	  het	  paspoort	  behorend	  bij	  die	  route	  belangrijk	  
zijn.	  

à  In	  de	  gastenkamer	  dient	  het	  paspoort	  duidelijk	  uitgelegd	  te	  worden	  door	  de	  medewerker.	  Zaken	  die	  zij	  
minimaal	  moeten	  noemen	  zijn	  welke	  pagina’s	  bedoeld	  zijn	  voor	  de	  bezoeker	  (en	  de	  rest	  dus	  niet),	  
welke	  kleur	  bij	  de	  reis	  hoort,	  wat	  een	  nis	  is	  en	  hoe	  deze	  eruitziet.	  Op	  de	  plaWegrond	  staat	  waar	  de	  
nissen	  zijn,	  aangekomen	  bij	  de	  nis	  luister	  je	  een	  verhaal	  door	  op	  de	  knop	  te	  drukken,	  het	  laatste	  woord	  
plak	  je	  onder	  de	  a~eelding	  middels	  de	  sIckers	  op	  het	  sIckervel	  en	  samen	  vormt	  het	  een	  vraag.	  Het	  
antwoord	  schrijf	  je	  op	  de	  kaart	  en	  post	  je	  in	  de	  brievenbus.	  Overige	  acIviteiten	  staan	  ook	  in	  het	  
paspoort	  vermeld.	  	  

à  De	  medewerker	  moet	  duidelijker	  vertellen	  dat	  bij	  iedere	  reis	  een	  acIviteit	  hoort,	  deze	  worden	  namelijk	  
bijna	  nooit	  uitgevoerd.	  Deze	  acIviteiten	  staan	  uitgelegd	  in	  het	  paspoort	  en	  ook	  in	  de	  kleur	  van	  de	  reis	  
aangegeven	  op	  de	  plaWegrond.	  

	  
5.	  Extra	  paspoort	  voor	  de	  ouders	  	  
Vaak	  krijgen	  alleen	  de	  kinderen	  een	  paspoort	  uitgedeeld.	  Het	  is	  logisch	  dat	  deze	  voor	  hen	  bedoeld	  zijn,	  
maar	  als	  de	  ouders	  de	  informaIe	  in	  het	  paspoort	  doorlezen,	  zullen	  zij	  het	  spel	  en	  de	  tentoonstelling	  beter	  
begrijpen.	  Deel	  dus	  een	  extra	  paspoort	  uit	  aan	  één	  van	  de	  ouders/begeleiders.	  Dit	  zal	  voor	  meer	  
duidelijkheid	  zorgen	  bij	  de	  ouders	  en	  vervolgens	  ook	  bij	  de	  kinderen.	  	  
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De	  afsluiIng	  

4.2.4	  
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7	  OP	  DE	  10	  BEZOEKRS	  VINDT	  DAT	  ZIEZO	  MAROKKO	  EEN	  DUIDELIJK	  BEGIN	  EN	  EINDE	  HEEFT	  
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De	  vraag	  die	  gevormd	  wordt	  Ijdens	  
het	  nissenspel	  zet	  aan	  tot	  nadenken	  

Aangekomen	  bij	  het	  einde	  van	  de	  
tentoonstelling	  heb	  ik	  het	  gevoel	  dat	  
de	  tentoonstelling	  een	  afgerond	  

geheel	  is	  

Ik	  voelde	  ons	  voldoende	  begeleid,	  
maar	  ook	  voldoende	  losgelaten,	  om	  de	  

tentoonstelling	  goed	  te	  kunnen	  
ervaren	  

nvt	  

Helemaal	  mee	  oneens	  

Mee	  oneens	  

Niet	  mee	  eens,	  niet	  mee	  oneens	  

Mee	  eens	  

Helemaal	  mee	  eens	  

à  De	  vraag	  op	  het	  einde	  zet	  volgens	  71%	  aan	  tot	  nadenken;	  11%	  is	  neutraal	  en	  11%	  is	  het	  hier	  niet	  mee	  eens.	  
Analyse	  van	  de	  ansichtkaarten	  toont	  aan	  dat	  bezoekers	  niet	  alIjd	  begrijpen	  dat	  het	  de	  bedoeling	  is	  om	  over	  
deze	  vraag	  na	  te	  denken	  en	  hier	  een	  antwoord	  op	  te	  geven.	  

à  71%	  hee[	  bij	  het	  einde	  van	  ZieZo	  Marokko	  het	  gevoel	  dat	  de	  tentoonstelling	  een	  afgerond	  geheel	  is.	  19%	  is	  
neutraal;	  8%	  ervaart	  dit	  gevoel	  niet.	  Het	  merendeel	  zegt	  tevens	  voldoende	  begeleid	  te	  zijn	  (85%).	  

n	  =	  115	  
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ANALYSE	  VAN	  200	  ANSICHTKAARTEN	  	  

HOE	  KAN	  JE	  DROMEN	  LATEN	  UITKOMEN?	  

WAT	  KOMT	  ER	  ECHT	  VANUIT	  JOUW	  HART?	  

ZELF	  DOEN	  
“Door	  zelf	  te	  kiezen	  en	  dan	  

gewoon	  doen”	  
“Vragen,	  sparen”	  

WENSEN	  
“Door	  een	  wens	  te	  
doen	  als	  je	  een	  

blaasbloem	  uitblaast”	  

GELOVEN	  
“Door	  er	  in	  te	  geloven”	  
“Blijf	  in	  jezelf	  geloven	  en	  

zet	  door”	  

SUPERHELD	  
“Met	  de	  hulp	  van	  Hello	  

KiWy	  lukt	  alles,	  of	  
Superwoman”	  

Gem	  leeOijd:	  6,8	  
Herhaling	  vraag:	  10	  	  
n	  =	  50	  

Gem	  leeOijd:	  8,5	  
Herhaling	  vraag:	  2	  
n	  =	  50	  

KNUFFELS	  
“Liefde	  voor	  mijn	  

knuffelaap”	  

SPAGHETTI	  
“Spaghe}	  eten”	  

LIEFDE	  
“Bloed	  en	  liefde”	  

“Ik	  ben	  ook	  geboren	  in	  NL.	  
Mijn	  papa	  komt	  uit	  

Marokko	  net	  opa	  en	  oma.	  
Ik	  hou	  van	  ze,	  dat	  komt	  uit	  

mijn	  hart”	  	  
VREDE	  

“De	  wens	  dat	  er	  overal	  
vrede	  in	  de	  wereld	  is,	  

vooral	  in	  Syrië”	  

à  200	  ansichtkaarten	  zijn	  geanalyseerd	  (50	  per	  gids)	  om	  te	  kijken	  welk	  type	  antwoorden	  kinderen	  geven.	  	  
à  De	  gemiddelde	  lee[ijd	  van	  de	  hele	  groep	  is	  7,9	  jaar	  en	  in	  23	  gevallen	  wordt	  de	  vraag	  als	  antwoord	  gegeven.	  	  

53	  
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ANALYSE	  VAN	  200	  ANSICHTKAARTEN	  	  

WAAR	  GELOOF	  JIJ	  ALLEMAAL	  IN?	  

HOE	  WEET	  JE	  DAT	  IETS	  WAAR	  IS?	  

SINT	  NICOLAAS 	  	  
“Ik	  geloof	  in	  Sinterklaas	  en	  

Sint	  Maarten”	  

GODSDIENST	  
“Ik	  geloof	  in	  Allah”	  
“Ik	  geloof	  in	  God”	  

FANTASIE	  
“Ik	  geloof	  in	  feeën”	  
“Ik	  geloof	  in	  piraten”	  

“Ik	  geloof	  in	  
kriebelbeestjes”	  

GELOOF	  IN	  JEZELF	  
“Ik	  geloof	  in	  mijzelf	  en	  
slapend	  rijk	  worden”	  

Gem	  leeOijd:	  7,5	  
Herhaling	  vraag:	  3	  	  
n	  =	  50	  

Gem	  leeOijd:	  8,7	  
Herhaling	  vraag:	  8	  
n	  =	  50	  

ZELF	  ERVAREN	  
“Als	  je	  het	  zelf	  hebt	  

gezien”	  
“Door	  het	  te	  beleven”	  

ONDERZOEKEN	  
“Door	  het	  uit	  te	  zoeken	  

en	  te	  vragen”	  
“Door	  je	  vinger	  op	  te	  

steken”	  

ONZEKERHEID	  
“Je	  weet	  niet	  of	  iets	  

waar	  is”	  

VERTROUWEN	  
“Gewoon	  vertrouwen	  
hebben	  in	  diegene	  die	  

het	  zegt”	  

à  200	  ansichtkaarten	  zijn	  geanalyseerd	  (50	  per	  gids)	  om	  te	  kijken	  welk	  type	  antwoorden	  kinderen	  geven.	  	  
à  De	  gemiddelde	  lee[ijd	  van	  de	  hele	  groep	  is	  7,9	  jaar	  en	  in	  23	  gevallen	  wordt	  de	  vraag	  als	  antwoord	  gegeven.	  	  

GEZICHTEN	  LEZEN	  
“Je	  kan	  het	  zien	  aan	  
iemands	  gezicht”	  

54	  
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FOCUSGROEP:	  ANSICHTKAART	  IS	  DUIDELIJK	  MAAR	  WAAR	  IS	  DE	  UITGANG?	  

n	  =	  5	  
55	  

Het	  versturen	  van	  de	  kaart	  
à  Voor	  de	  panelleden	  was	  het	  voldoende	  duidelijk	  dat	  zij	  het	  antwoord	  van	  de	  vraag	  op	  de	  kaart	  

moesten	  zeWen.	  Er	  is	  ook	  met	  de	  kinderen	  bediscussieerd	  wat	  het	  antwoord	  op	  de	  vraag	  moest	  zijn.	  
Dennis	  (22):	  “Wij	  hadden	  wel	  de	  vraag	  gevonden.	  Als	  je	  die	  niet	  vind	  omdat	  het	  nissenspel	  onduidelijk	  
is,	  is	  het	  hele	  idee	  van	  de	  brievenbus	  ook	  weg.”	  

à  De	  uitgang	  vinden	  was	  voor	  sommige	  wel	  lasIg.	  Marije	  (26):	  “Ik	  heb	  wel	  lang	  gedaan	  over	  de	  uitgang	  
vinden.	  Ik	  ben	  drie	  keer	  in	  de	  keuken	  geëindigd.”	  Veel	  kinderen	  gingen	  weer	  naar	  het	  vliegtuig,	  het	  is	  
logisch	  voor	  hen	  dat	  zij	  ook	  terugvliegen.	  Dennis	  vult	  aan:	  “De	  uitgang	  leek	  op	  een	  nooduitgang,	  alsof	  
je	  er	  alleen	  door	  kon	  met	  paniek.”	  

DEELNEMERS	  FOCUSGROEP:	  
1.	  Dennis	  (22	  jaar),	  bezocht	  het	  museum	  met	  zijn	  nichtje	  (6),	   	   	   	  4.	  Rivka	  (23),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  nicht	  
moeder,	  tante	  en	  oma.	   	   	   	   	   	   	   	  5.	  Irene	  (51),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  zoon,	  haar	  nichtje	  (6)	  en	  haar	  	  	  	  	  
2.	  Marije	  (26	  jaar),	  bezocht	  het	  museum	  alleen.	   	   	   	   	  moeder	  
3.	  Desiree	  (46),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  dochter	  (6	  jaar),	  	  
moeder,	  zus	  en	  neef	  
.	  	  
.	  
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VERBETERPUNTEN	  ONDERDEEL	  EINDE	  VAN	  DE	  REIS	  	  
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1.	  Uitgang	  beter	  aangeven	  	  
Veel	  bezoekers	  hebben	  moeite	  met	  het	  vinden	  van	  de	  uitgang.	  Naast	  de	  uitgang	  duidelijk	  aan	  te	  geven	  in	  
het	  paspoort,	  dient	  ook	  in	  de	  tentoonstelling	  de	  uitgang	  beter	  aangegeven	  te	  worden.	  Op	  dit	  moment	  staat	  
er	  op	  de	  deur	  ‘Exit’	  en	  uitgang	  in	  het	  Marokkaans.	  De	  deur	  ziet	  er	  volgens	  bezoekers	  echter	  uit	  als	  een	  
nooduitgang.	  De	  uitgang	  kan	  ook	  op	  een	  speelse	  manier	  aangegeven	  worden,	  bijvoorbeeld	  door	  neer	  te	  
zeWen:	  ‘terug	  naar	  Nederland’.	  	  
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Contact	  met	  de	  medewerkers	  

4.2.5	  
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MEDEWERKERS	  MET	  MAROKKAANSE	  ACHTERGROND	  HEBBEN	  TOEGEVOEGDE	  WAARDE	  

58	  

46%	  
57%	  

39%	  

42%	  
30%	  

37%	  

7%	   8%	  

13%	  

1%	   1%	   5%	  
1%	   1%	   2%	  

4%	  
4%	  

4%	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

Ik	  heb	  het	  gevoel	  dat	  de	  
medewerker	  ons	  goed	  hee[	  

begeleid	  in	  ons	  bezoek	  

Het	  feit	  dat	  de	  medewerkers	  zelf	  
een	  relaIe	  hebben	  met	  Marokko	  is	  

van	  toegevoegde	  waarde	  

Ik	  heb	  het	  gevoel	  dat	  we,	  Ijdens	  ons	  
bezoek	  aan	  ZieZo	  Marokko,	  op	  elk	  
moment	  een	  vraag	  konden	  stellen	  

aan	  een	  medewerker	  

nvt	  

Helemaal	  mee	  oneens	  

Mee	  oneens	  

Niet	  mee	  eens,	  niet	  mee	  oneens	  

Mee	  eens	  

Helemaal	  mee	  eens	  

à  Bezoekers	  zijn	  posiIef	  over	  de	  Marokkaanse	  achtergrond	  van	  medewerkers	  (87%).	  Tevens	  hebben	  zij	  het	  
idee	  dat	  medewerkers	  hen	  voldoende	  hebben	  begeleid	  in	  hun	  bezoek	  (88%).	  	  

à  Hoewel	  76%	  vindt	  dat	  de	  medewerkers	  voldoende	  aanspreekbaar	  waren,	  hee[	  1	  op	  de	  5	  bezoekers	  toch	  het	  
gevoel	  gehad	  niet	  op	  elk	  moment	  een	  vraag	  te	  kunnen	  stellen	  aan	  op	  de	  medewerker.	  Hoewel	  niet	  is	  
gekeken	  naar	  het	  IjdsIp	  van	  het	  bezoek,	  zou	  dit	  uiteraard	  te	  maken	  kunnen	  hebben	  met	  de	  drukte.	  	  

n	  =	  115	  
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FOCUSGROEP:	  BETERE	  ZICHTBAARHEID	  VAN	  MEDEWERKERS,	  MAKEN	  HET	  PERSOONLIJK	  

n	  =	  5	  
59	  

Contact	  met	  de	  medewerkers	  
à  Het	  eerste	  wat	  benoemd	  werd	  toen	  dit	  onderdeel	  ten	  sprake	  kwam	  was:	  “Zij	  waren	  er	  verder	  niet	  

meer.”	  “Ik	  heb	  geen	  medewerkers	  gezien	  in	  de	  tentoonstelling.”	  Er	  was	  dus	  weinig	  contact	  met	  de	  
medewerkers.	  	  

à  Het	  zou	  volgens	  de	  leden	  van	  de	  focusgroep	  beter	  zijn	  als	  er	  alIjd	  een	  medewerker	  rondloopt	  voor	  
Ips	  en	  het	  beantwoorden	  van	  vragen	  Ijdens	  de	  tentoonstelling.	  	  

à  Achteraf	  gezien	  hebben	  de	  medewerkers	  het	  spel	  niet	  duidelijk	  genoeg	  uitgelegd	  denken	  de	  
respondenten.	  Er	  was	  veel	  verwarring.	  Irene	  (51):	  “Misschien	  is	  het	  handig	  als	  een	  medewerker	  één	  
nis	  voordoet.”	  

DEELNEMERS	  FOCUSGROEP:	  
1.	  Dennis	  (22	  jaar),	  bezocht	  het	  museum	  met	  zijn	  nichtje	  (6),	   	   	   	  4.	  Rivka	  (23),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  nicht	  
moeder,	  tante	  en	  oma.	   	   	   	   	   	   	   	  5.	  Irene	  (51),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  zoon,	  haar	  nichtje	  (6)	  en	  haar	  	  	  	  	  
2.	  Marije	  (26	  jaar),	  bezocht	  het	  museum	  alleen.	   	   	   	   	  moeder	  
3.	  Desiree	  (46),	  bezocht	  het	  museum	  met	  haar	  dochter	  (6	  jaar),	  	  
moeder,	  zus	  en	  neef	  
.	  	  
.	  
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VERBETERPUNTEN	  ONDERDEEL	  MEDEWERKERS	  

60	  

1.	  Alfjd	  een	  medewerker	  in	  het	  museum	  	  
Op	  het	  moment	  dat	  er	  een	  nieuwe	  reis	  start,	  zijn	  alle	  medewerkers	  bezig	  met	  het	  dansje	  in	  het	  vliegtuig	  en	  
de	  introducIe	  in	  de	  gastenkamers.	  Op	  dit	  moment	  lopen	  er	  geen	  medewerkers	  rond	  in	  de	  tentoonstelling	  
om	  vragen	  te	  beantwoorden	  en	  bezoekers	  op	  weg	  te	  helpen.	  Er	  dient	  alIjd	  een	  medewerker	  in	  het	  
museum	  aanwezig	  te	  zijn	  om	  vragen	  van	  bezoekers	  te	  beantwoorden.	  	  
	  
2.	  Acfever	  door	  ZieZo	  Marokko	  lopen	  	  
De	  medewerkers	  zijn	  tussen	  de	  reizen	  door	  vooral	  bezig	  met	  afwassen	  en	  thee	  maken	  en	  bevinden	  zich	  
voornamelijk	  in	  de	  keuken.	  Spreek	  af	  dat	  één	  van	  de	  medewerkers	  rondjes	  loopt	  door	  het	  museum	  en	  
acIef	  bezoekers	  aanspreekt.	  Soms	  moeten	  bezoekers	  even	  op	  weg	  geholpen	  met	  het	  spel	  of	  de	  acIviteit,	  
dit	  gebeurt	  te	  weinig.	  	  
	  
3.	  Eenheid	  in	  instrucfe	  gastenkamer	  	  
De	  medewerkers	  hebben	  op	  dit	  moment	  allemaal	  hun	  eigen	  manier	  voor	  de	  uitleg	  in	  de	  gastenkamer.	  Dit	  is	  
niet	  erg,	  er	  dient	  alIjd	  ruimte	  zijn	  voor	  creaIeve	  invulling	  van	  de	  medewerkers,	  maar	  het	  is	  wel	  belangrijk	  
dat	  de	  medewerkers	  een	  aantal	  punten	  standaard	  behandelen.	  Een	  aanbeveling	  is	  dat	  het	  museum	  
duidelijk	  naar	  zijn	  medewerkers	  communiceert	  welke	  onderdelen	  essenIeel	  zijn	  voor	  de	  uitleg	  in	  de	  
gastenkamers.	  
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ALGEMENE	  VERBETERPUNTEN	  
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1.	  Betere	  voorzieningen	  voor	  invaliden	  	  
Voor	  invaliden	  is	  de	  tentoonstelling	  moeilijk	  begaanbaar.	  Er	  is	  geen	  li[	  aanwezig	  waardoor	  de	  
bovenverdieping	  onbegaanbaar	  is.	  Als	  het	  museum	  de	  keus	  maakt	  om	  geen	  li[	  te	  plaatsen	  kunnen	  zij	  ook	  
één	  reis	  aanbieden	  waarvoor	  invaliden	  niet	  naar	  boven	  hoeven.	  Door	  de	  nis	  van	  het	  boek	  naar	  de	  Riad	  te	  
verplaatsen	  bevinden	  alle	  nissen	  van	  Esmaa	  zich	  beneden.	  Ook	  haar	  gastenkamer	  bevindt	  zich	  beneden.	  
Deze	  reis	  zou	  op	  deze	  manier	  redelijk	  goed	  begaanbaar	  zijn	  voor	  rolstoelgebruikers.	  	  
	  
2.	  De	  tentoonstelling	  ook	  begaanbaar	  maken	  voor	  buitenlandse	  mensen	  	  
De	  gehele	  tentoonstelling	  is	  op	  dit	  moment	  in	  het	  Nederlands.	  Voor	  buitenlandse	  mensen/toeristen	  is	  het	  
niet	  mogelijk	  de	  tentoonstelling	  op	  dezelfde	  manier	  te	  beleven	  als	  Nederlands	  sprekende	  mensen	  omdat	  
zowel	  het	  paspoort	  als	  alle	  audio	  in	  het	  Nederlands	  is.	  	  
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Matching:	  aannames	  
omtrent	  de	  publieksbeleving	  

5	  
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AANNAMES	  RONDOM	  ZIEZO	  MAROKKO	   CONCLUSIE	   TOETSING	  

Door	  de	  reis	  in	  het	  vliegtuig	  hee[	  de	  bezoeker	  het	  
idee	  echt	  op	  reis	  naar	  Marokko	  te	  gaan.	  	  

BEVESTIGD	  
	  

81%	  ervaart	  ook	  het	  gevoel	  op	  reis	  te	  gaan	  naar	  Marokko	  (32%	  
‘helemaal	  mee	  eens’),	  maar	  de	  reis	  in	  het	  vliegtuig	  is	  vooral	  een	  leuke	  
toevoeging	  aan	  de	  tentoonstelling	  volgens	  90%	  (65%	  ‘helemaal	  mee	  
eens’).	  Onduidelijk	  is	  of	  kinderen	  dit	  ook	  echt	  zo	  ervaren;	  zij	  zijn	  in	  
ieder	  geval	  onder	  de	  indruk	  en	  raken	  nieuwsgierig.	  	  

Door	  de	  reis	  in	  het	  vliegtuig	  ontsnapt	  de	  bezoeker	  
aan	  het	  gewone	  leven.	  

Enquête:	  
GEDEELTELIJK	  
BEVESTIGD	  

2	  op	  de	  10	  bezoekers	  ervaart	  de	  reis	  echt	  als	  een	  ontsnapping	  aan	  het	  
gewone	  leven,	  4	  op	  de	  10	  is	  het	  hier	  ‘mee	  eens’.	  	  Dit	  betekent	  dat	  de	  
bezoeker	  zeker	  even	  uit	  zijn	  dagelijkse	  rouIne	  wordt	  gehaald,	  maar	  de	  
reis	  is	  vooral	  een	  leuke	  toevoeging	  (65%	  ‘helemaal	  mee	  eens’,	  gevolgd	  
door	  het	  gevoel	  op	  vakanIe	  te	  gaan	  (32%	  ‘helemaal	  mee	  eens’).	  
Onduidelijk	  is	  of	  kinderen	  dit	  ook	  echt	  zo	  ervaren;	  zij	  zijn	  in	  ieder	  geval	  
onder	  de	  indruk	  en	  raken	  nieuwsgierig.	  	  

Door	  de	  aanwijzingen	  in	  het	  paspoort	  voelt	  de	  
bezoeker	  zich	  begeleid	  door	  de	  tentoonstelling.	  	  

Enquête:	  	  
BEVESTIGD	  
	  
ObservaPes	  en	  
focusgroep:	  
GEDEELTELIJK	  
BEVESTIGD	  

83%	  vindt	  dat	  het	  paspoort	  helpt	  om	  de	  tentoonstelling	  te	  begrijpen	  
(34%	  ‘helemaal	  mee	  eens’),	  85%	  vindt	  dat	  het	  paspoort	  je	  op	  een	  
pre}ge	  manier	  door	  de	  tentoonstelling	  leidt	  (44%	  ‘helemaal	  mee	  
eens’).	  Uit	  de	  focusgroepen	  en	  observaIes	  blijkt	  echter	  ook	  dat	  niet	  
iedere	  ouder	  de	  kaart	  even	  goed	  begrijpt	  of	  doorhee[	  hoe	  zij	  het	  
paspoort	  moeten	  gebruiken.	  Ook	  neemt	  het	  kind	  vaak	  het	  voortouw	  in	  
het	  bezoek.	  Hierdoor	  wordt	  er	  vooral	  gedwaald	  door	  de	  
tentoonstelling,	  waarbij	  men	  in	  sommige	  gevallen	  echt	  niet	  weet	  hoe	  
ze	  precies	  te	  werk	  moeten	  gaan.	  	  

Het	  paspoort	  wordt	  ervaren	  als	  een	  soort	  
plaWegrond/routebeschrijving	  door	  het	  museum.	  	  

Enquête:	  	  
BEVESTIGD	  
	  
ObservaPes	  en	  
focusgroep:	  
GEDEELTELIJK	  
BEVESTIGD	  

Uit	  de	  observaIes	  komt	  naar	  voren	  dat	  bezoekers	  het	  paspoort	  zeker	  
op	  deze	  manier	  gebruiken,	  maar	  het	  paspoort	  niet	  alIjd	  even	  duidelijk	  
vinden,	  waardoor	  zij	  het	  niet	  als	  dusdanig	  kunnen	  gebruiken.	  Er	  is	  veel	  
tekst	  om	  te	  lezen	  en	  de	  plaWegrond	  is	  niet	  voor	  iedereen	  even	  helder.	  
Hierdoor	  lukt	  het	  onvoldoende	  om	  het	  paspoort	  op	  zo’n	  manier	  te	  
gebruiken	  als	  door	  het	  museum	  is	  beoogd.	  	  
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Door	  het	  bezoek	  in	  de	  kamer	  van	  het	  
personage	  voelt	  de	  bezoeker	  zich	  meer	  
verbonden	  met	  hem	  of	  haar.	  	  

GEDEELTELIJK	  
BEVESTIGD	  

Uit	  de	  vragenlijst	  blijkt	  dat	  1	  op	  de	  5	  bezoekers	  het	  item	  ‘persoonlijk’	  
hee[	  aangekruist.	  Daarnaast	  hee[	  78%	  het	  gevoel	  iemands	  
woonkamer	  binnen	  te	  stappen,	  waarbij	  36%	  het	  hier	  helemaal	  mee	  
eens	  is.	  Men	  gee[	  aan	  door	  het	  nissenspel	  meer	  inzicht	  te	  hebben	  
gekregen	  in	  de	  Marokkaanse	  cultuur	  (80%,	  40%	  ‘helemaal	  mee	  eens’),	  
maar	  nergens	  komt	  expliciet	  terug	  dat	  men	  zich	  echt	  persoonlijk	  
verbonden	  voelt	  met	  het	  personage.	  	  

Door	  verschillende	  routes	  aan	  te	  bieden	  zullen	  
bezoekers	  sneller	  terugkomen.	  	  

ONTKRACHT	   Slechts	  4	  bezoekers	  zijn	  al	  eerder	  bij	  ZieZo	  Marokko	  langs	  geweest	  en	  
17%	  zegt	  zeker	  van	  plan	  te	  zijn	  om	  de	  tentoonstelling	  nog	  een	  keer	  te	  
bezoeken.	  31%	  gee[	  aan	  niet	  nog	  een	  keer	  te	  zullen	  komen;	  25%	  zegt	  
dit	  niet	  zeker	  te	  weten.	  Uit	  de	  observaIes	  blijkt	  tevens	  dat	  bezoekers	  
ook	  bezoeken	  brengen	  aan	  andere	  nissen,	  waardoor	  de	  noodzaak	  om	  
nog	  een	  keer	  terug	  te	  komen	  vervalt.	  	  

Door	  het	  nissenspel	  voelt	  de	  bezoeker	  zich	  
gestuurd	  door	  de	  tentoonstelling.	  	  

Enquête:	  	  
BEVESTIGD	  
	  
ObservaPes	  en	  
focusgroep:	  
GEDEELTELIJK	  
BEVESTIGD	  

Men	  vindt	  het	  pre}g	  dat	  men	  gestuurd	  wordt	  in	  de	  tentoonstelling	  
(85%,	  waarvan	  37%	  ‘helemaal	  mee	  eens’),	  maar	  uit	  de	  observaIes	  en	  
de	  focusgroep	  wordt	  duidelijk	  dat	  niet	  alIjd	  duidelijk	  is	  wat	  men	  moet	  
doen	  of	  welke	  route	  men	  moet	  volgen.	  	  

Het	  nissenspel	  gee[	  de	  bezoeker	  veel	  leuke	  
informaIe	  en	  weetjes	  over	  Marokko.	  	  

BEVESTIGD	   Uit	  de	  vragenlijst	  blijkt	  dat	  9	  van	  de	  10	  bezoekers	  het	  nissenspel	  een	  
leuke	  acIviteit	  vinden	  (54%	  ‘helemaal	  mee	  eens’)	  en	  dat	  80%	  tevens	  
vindt	  dat	  zij	  hierdoor	  meer	  inzicht	  hebben	  gekregen	  in	  de	  Marokkaanse	  
cultuur	  (40%	  ‘helemaal	  mee	  eens’).	  Uit	  de	  observaIes	  blijkt	  dat	  
kinderen	  met	  hun	  ouders	  over	  de	  inhoud	  van	  de	  tentoonstelling	  praten	  
en	  samen	  in	  gesprek	  gaan	  over	  de	  verschillende	  objecten	  die	  zij	  tegen	  
komen.	  	  

AANNAMES	  OVER	  DE	  PUBLIEKSBELEVING:	  ZIEZO	  MAROKKO	  

64	  



Designing Experiencescapes: Tropenmuseum Junior – ZieZo Marokko /	  juli	  2016	  /	  versie	  2	  

AANNAMES	  RONDOM	  ZIEZO	  
MAROKKO	  

CONCLUSIE	   TOELICHTING	  

De	  vraag	  die	  gevormd	  wordt	  Ijdens	  
het	  nissenspel	  zet	  aan	  tot	  nadenken.	  	  

GEDEELTELIJK	  
BEVESTIGD	  

23%	  is	  het	  hier	  ‘helemaal	  mee	  eens’,	  48%	  ‘mee	  eens’.	  11%	  is	  het	  hier	  niet	  mee	  eens.	  
Men	  vindt	  de	  vraag	  dus	  wel	  prikkelend,	  maar	  de	  uitkomst	  is	  niet	  zo	  overtuigend	  
zoals	  we	  bij	  andere	  stellingen	  zien.	  Uit	  de	  analyse	  van	  de	  kaarten	  blijkt	  dat	  11,5%	  de	  
vraag	  als	  antwoord	  invult	  in	  plaats	  van	  een	  daadwerkelijk	  antwoord	  op	  de	  vraag.	  Dit	  
gebeurt	  vooral	  bij	  de	  vraag	  van	  FaIma	  (10).	  	  

De	  vraag	  sImuleert	  de	  discussie	  
tussen	  ouder	  en	  kind.	  

BEVESTIGD	   Uit	  de	  observaIes	  komt	  naar	  voren	  dat	  deze	  acIviteit	  vooral	  samen	  met	  de	  ouder	  /	  
het	  gezin	  wordt	  gedaan.	  Niet	  iedereen	  hee[	  de	  kaart	  echter	  op	  de	  postbus	  gedaan:	  
8	  van	  de	  17	  gevolgde	  gezinnen	  hebben	  de	  ansichtkaart	  niet	  gepost.	  	  	  

Bezoekers	  voelen	  zich	  na	  het	  bezoek	  
meer	  verbonden	  met	  de	  Marokkaanse	  
cultuur.	  	  

GEDEELTELIJK	  
BEVESTIGD	  

Er	  is	  niet	  direct	  gevraagd	  naar	  ‘verbondenheid	  met	  de	  Marokkaanse	  cultuur’,	  maar	  
wel	  naar	  de	  mate	  waarin	  men	  geleerd	  hee[	  over	  de	  Marokkaanse	  cultuur.	  94%	  
vond	  het	  bezoek	  aan	  de	  tentoonstelling	  in	  ieder	  geval	  de	  Ijd	  en	  moeite	  waard	  (60%	  
‘helemaal	  mee	  eens’)	  en	  86%	  is	  tevreden	  over	  de	  educaIeve	  waarde	  van	  de	  
tentoonstelling	  (47%	  helemaal	  mee	  eens).	  Daarnaast	  wordt	  uit	  de	  lijst	  van	  16	  
woorden	  ‘Leerzaam’	  het	  meest	  gekozen	  (65%).	  	  

Doordat	  de	  medewerkers	  van	  
Marokkaanse	  atomst	  zijn,	  voelen	  de	  
bezoekers	  zich	  meer	  verbonden	  met	  
Marokko.	  	  

BEVESTIGD	   Bezoekers	  geven	  zeker	  aan	  dat	  dit	  waarde	  toevoegt	  (87%,	  57%	  ‘helemaal	  mee	  
eens’).	  Door	  een	  aantal	  bezoekers	  wordt	  tevens	  in	  de	  vragenlijst	  expliciet	  de	  
opmerking	  gemaakt	  dat	  men	  graag	  100%	  Marokkaanse	  medewerkers	  zou	  zien.	  	  

De	  medewerkers	  zijn	  niet	  alleen	  
medewerkers	  maar	  ook	  onderdeel	  
van	  de	  tentoonstelling.	  	  

GEDEELTELIJK	  
BEVESTIGD	  

Uit	  de	  observaIes	  komt	  naar	  voren	  dat	  medewerkers	  een	  acIeve	  rol	  hebben	  in	  de	  
totstandkoming	  van	  de	  totaalbeleving	  voor	  bezoekers:	  het	  dansje	  in	  het	  vliegtuig,	  de	  
begeleiding	  naar	  de	  kamers	  en	  vervolgens	  de	  uitleg.	  De	  manier	  waarop	  uitleg	  wordt	  
gegeven	  door	  de	  medewerkers,	  verschilt	  wel	  erg.	  De	  een	  maakt	  het	  persoonlijker,	  
de	  ander	  licht	  meer	  toe.	  Uit	  de	  focusgroep	  blijkt	  dat	  slechts	  eenmaal	  genoemd	  is	  dat	  
bezoekers	  –	  naast	  de	  route	  in	  het	  nissenspel	  –	  ook	  nog	  andere	  acIviteiten	  kunnen	  
ondernemen.	  Ook	  werd	  daar	  geuit	  dat	  het	  wenselijk	  zou	  zijn	  wanneer	  medewerkers	  
vaker	  in	  de	  tentoonstelling	  zelf	  kunnen	  rondlopen.	  	  
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ZieZo	  Marokko	  daagt	  de	  bezoeker	  uit	  om	  met	  
een	  open	  blik	  de	  wereld	  tegemoet	  te	  treden	  
en	  eigen	  bevindingen	  te	  delen.	  	  

NIET	  
ONTKRACHT,	  
NIET	  BEVESTIGD	  

Dit	  item	  is	  enkel	  gemeten	  door	  Ijdens	  de	  observaIes	  te	  kijken	  naar	  het	  
gedrag	  van	  bezoekers	  en	  de	  uitkomsten	  van	  de	  ansichtkaarten.	  Daaruit	  
komt	  naar	  voren	  dat	  bezoekers	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  gaan	  over	  de	  inhoud	  
van	  de	  tentoonstellingen,	  maar	  dit	  zicht	  beperkt	  tot	  een	  gesprek	  met	  de	  
ouder	  over	  wat	  het	  kind	  zelf	  vindt.	  	  

ZieZo	  Marokko	  zet	  aan	  tot	  inspiraIe.	  	   BEVESTIGD	   Uit	  de	  vragenlijst	  komt	  naar	  voren	  dat	  de	  tentoonstelling	  verrast	  (50%),	  
een	  ontdekkingstocht	  is	  (50%)	  en	  inspireert	  (30%).	  Daarnaast	  is	  91%	  van	  
plan	  posiIef	  met	  anderen	  te	  praten	  over	  ZieZo	  Marokko	  (61%	  helemaal	  
mee	  eens).	  	  

Leermethode	  van	  TMJ:	  Persoonlijk,	  Echt,	  
Hedendaags,	  Onderdompeling,	  Verrassend,	  
Dynamisch,	  Sociaal.	  	  

GEDEELTELIJK	  
BEVESTIGD	  

Uit	  de	  top	  5	  komen	  de	  volgende	  items	  naar	  voren:	  Leerzaam	  (65%),	  Leuk	  
(54%),	  Ontdekking	  (50%),	  Verrassend	  (50%)	  en	  Inspirerend	  (30%).	  	  

Meer	  begrip	  van	  culturele	  diversiteit:	  inzicht	  
in	  verschillende	  perspecIeven	  en	  waarden,	  
beter	  begrip	  van	  verschillen	  en	  
overeenkomsten	  tussen	  mensen	  culturen.	  

GEDEELTELIJK	  
BEVESTIGD	  

Dit	  item	  is	  enkel	  gemeten	  door	  in	  de	  vragenlijst	  te	  vragen	  naar	  de	  mate	  
waarin	  bezoekers	  het	  gevoel	  hebben	  iets	  te	  hebben	  geleerd	  in	  deze	  
tentoonstelling.	  94%	  vond	  het	  bezoek	  aan	  de	  tentoonstelling	  in	  ieder	  geval	  
de	  Ijd	  en	  moeite	  waard	  (60%	  ‘helemaal	  mee	  eens’)	  en	  86%	  is	  tevreden	  
over	  de	  educaIeve	  waarde	  van	  de	  tentoonstelling	  (47%	  helemaal	  mee	  
eens).	  Daarnaast	  wordt	  uit	  de	  lijst	  van	  16	  woorden	  ‘Leerzaam’	  het	  meest	  
gekozen	  (65%).	  	  

Deelnemers	  ontdekken	  de	  diversiteit	  aan	  
verhalen	  en	  personen	  van	  Marokkaanse	  
atomst,	  leren	  verschillen	  en	  
overeenkomsten	  te	  respecteren	  en	  voelen	  
zich	  na	  afloop	  meer	  verbonden	  met	  de	  
Marokkaanse	  cultuur,	  c.q.	  Marokkaanse	  
Nederlanders.	  

GEDEETELIJK	  
BEVESTIGD	  
	  

Zie	  punt	  op	  vorige	  pagina.	  Dit	  item	  is	  niet	  volledig	  gemeten.	  Er	  is	  niet	  
direct	  gevraagd	  naar	  ‘verbondenheid	  met	  de	  Marokkaanse	  cultuur’,	  maar	  
wel	  naar	  de	  mate	  waarin	  men	  geleerd	  hee[	  over	  de	  Marokkaanse	  cultuur.	  
94%	  vond	  het	  bezoek	  aan	  de	  tentoonstelling	  in	  ieder	  geval	  de	  Ijd	  en	  
moeite	  waard	  (60%	  ‘helemaal	  mee	  eens’)	  en	  86%	  is	  tevreden	  over	  de	  
educaIeve	  waarde	  van	  de	  tentoonstelling	  (47%	  helemaal	  mee	  eens).	  
Daarnaast	  wordt	  uit	  de	  lijst	  van	  16	  woorden	  ‘Leerzaam’	  het	  meest	  gekozen	  
(65%).	  	  
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Meer	  begrip	  van	  (persoonlijke)	  achtergronden,	  
Marokkaanse	  migraIegeschiedenissen	  en	  de	  
gedeelde	  geschiedenis	  NL-‐Marokko;	  meer	  kennis	  
van	  en	  inzicht	  in	  de	  wereldwijde	  verbindingen	  en	  
het	  (im)materiele	  erfgoed	  van	  Marokko,	  
gespecificeerd	  in	  de	  volgende	  onderdelen:	  taal	  en	  
schri[,	  kleding	  en	  sieraden,	  beeldende	  patronen,	  
geuren	  en	  smaken.	  	  

GEDEETELIJK	  
BEVESTIGD	  
	  

Zie	  punt	  op	  vorige	  pagina.	  Dit	  item	  is	  niet	  volledig	  gemeten.	  Er	  is	  
niet	  direct	  gevraagd	  naar	  ‘verbondenheid	  met	  de	  Marokkaanse	  
cultuur’,	  maar	  wel	  naar	  de	  mate	  waarin	  men	  geleerd	  hee[	  over	  de	  
Marokkaanse	  cultuur.	  94%	  vond	  het	  bezoek	  aan	  de	  tentoonstelling	  
in	  ieder	  geval	  de	  Ijd	  en	  moeite	  waard	  (60%	  ‘helemaal	  mee	  eens’)	  
en	  86%	  is	  tevreden	  over	  de	  educaIeve	  waarde	  van	  de	  
tentoonstelling	  (47%	  helemaal	  mee	  eens).	  Daarnaast	  wordt	  uit	  de	  
lijst	  van	  16	  woorden	  ‘Leerzaam’	  het	  meest	  gekozen	  (65%).	  	  

De	  mulIdisciplinaire	  acIviteiten	  (formeel	  en	  
informeel)	  sImuleren	  de	  creaIviteit	  
(talentontwikkeling)	  en	  inspireren	  deelnemers,	  wat	  
leidt	  tot	  een	  posiIeve	  waardering	  van	  het	  
museumbezoek	  (waarderingscijfer	  8,5).	  	  

GEDEELTELIJK	  
BEVESTIGD	  

Het	  onderdeel	  ‘talentontwikkeling’	  is	  niet	  gemeten.	  Wel	  komt	  uit	  
de	  vragenlijst	  naar	  voren	  dat	  de	  tentoonstelling	  verrast	  (50%),	  een	  
ontdekkingstocht	  is	  (50%)	  en	  inspireert	  (30%).	  Daarnaast	  is	  te	  zien	  
dat	  kinderen	  enthousiast	  aan	  de	  slag	  gaan	  met	  onderdelen	  als	  
KaligraffiI	  en	  het	  patronenspel.	  Gemiddeld	  wordt	  het	  rapportcijfer	  
8,3	  gegeven,	  wat	  net	  onder	  het	  gewenste	  cijfer	  8,5	  ligt.	  	  

AANNAMES	  OVER	  DE	  PUBLIEKSBELEVING:	  ZIEZO	  MAROKKO	  
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Bijlage:	  achtergronddocumentaIe	  
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Opleiding:	  81%	  is	  hoogopgeleid	  	  

n	  =	  115	  

Toelichfng:	  
à Het	  merendeel	  is	  met	  4	  personen	  naar	  ZieZo	  Marokko	  

gekomen	  (35%),	  gevolgd	  door	  2	  personen	  (26%)	  en	  3	  (14%).	  
In	  89%	  van	  de	  gevallen	  kwam	  men	  de	  familie	  /	  kinderen.	  

à Het	  grootste	  deel	  van	  de	  kinderen	  die	  het	  museum	  
bezoeken	  zijn	  tussen	  de	  4	  en	  10	  jaar	  oud.	  De	  gemiddelde	  
lee[ijd	  van	  de	  kinderen	  is	  7	  voor	  het	  eerste	  kind,	  8	  voor	  het	  
tweede	  en	  9	  voor	  het	  derde	  kind.	  

à 69%	  van	  de	  respondenten	  is	  vrouw,	  31%	  is	  man.	  	  
à 33%	  komt	  uit	  Amsterdam,	  de	  rest	  is	  zeer	  verspreid,	  maar	  

het	  merendeel	  komt	  uit	  de	  Randstad.	  	  

ACHTERGRONDVARIABLEN	  ENQUETE	  
Gemiddelde	  lee8ijd	  respondent:	  40	  jaar	  

Museumbezoek:	  vaak	  naar	  musea.	  

*een	  klein	  aantal	  hee[	  het	  geslacht	  niet	  ingevuld.	  
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ACHTERGRONDVARIABLEN	  OBSERVATIES	  (n	  =	  17)	  

7	  jongens	   9	  meisjes	  

Gemiddelde	  leeqijd:	  
9	  jaar	  
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à Gezinnen	  zijn	  random	  
geselecteerd	  door	  het	  
onderzoeksteam.	  	  

à Gemiddeld	  zijn	  gezinnen	  
geobserveerd	  die	  in	  een	  totaal	  
gezelschap	  van	  3,5	  personen	  
naar	  ZieZo	  Marokko	  kwamen.	  	  

1	  vrouw	  (35	  jr)	  


