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Een groep van 23 museumprofessionals uit verschillende Vlaamse en Brusselse musea brengt deze 
week een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Het doel van deze zevendaagse missie? Leren van 
collega’s aan de overkant van het Kanaal. Nog tot en met 21 september trekt de groep naar musea in 
Liverpool, Wakefield, Birmingham en Manchester. Stuk voor stuk steden met een superdivers 
maatschappelijk, sociaal, economisch en cultureel profiel. 

De deelnemers aan deze studiereis willen hun Engelse collega’s  bevragen over prangende kwesties 
als: 

 Hoe sluiten musea (meer) aan bij de samenleving? 
 Hoe blijven musea er ook in de toekomst echt toe doen? 
 Hoe kunnen musea zo betekenisvol mogelijk worden, en, als het even kan, voor zo veel 

mogelijk mensen? 

Investeren in de toekomst 

Is het daar dan zo anders, of beter? “We trekken naar deze plaatsen in Engeland omdat ons opvalt 
hoe musea daar van de nood een deugd maken", zeggen Katrijn D’hamers en Hildegarde Van 
Genechten, stafmedewerkers van FARO. “Ook zij zijn immers getroffen door de financiële crisis. Door 
partnerschappen aan te gaan met verschillende organisaties uit de stad bundelen ze de krachten. Zo 
komen initiatieven tot stand die inspelen op lokale maatschappelijke noden. Zo hebben bijvoorbeeld 
heel wat musea een aanbod voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Het toont aan dat zij inzien 
dat de investering die ze doen voor kinderen in deze cruciale jaren van hun leven écht hun leven lang 
rendeert. Het is een investering in de toekomst. En er zijn nog talloze andere inspirerende 
voorbeelden.” 

Thema’s die tijdens de reis aan bod komen: 

 welzijn 
 superdiversiteit (stedelijke diversiteit, vluchtelingen) 
 jonge kinderen en gezinnen 
 ouderen 
 jongeren 
 marketing 

De deelnemers wisselen met de Engelse collega’s van gedachten hoe musea op deze terreinen een 
duurzame rol kunnen spelen. Verwacht wordt dat de vruchten van deze reis binnenkort in 
Vlaanderen en Brussel zullen opduiken. 



WAKEFIELD 
Verdwalen in Yorkshire Sculpture Park 

Geen overweldigender begin van onze studietrip denkbaar dan deze tocht doorheen Yorkshire 
Sculpture Park (YSP). Het is een indrukwekkend domein, waar kunst, natuur en ‘wildlife’ een 
organisch geheel vormen. We worden er enorm gastvrij en attent ontvangen. Een flink deel van het 
team staat bovendien volledig te onzer beschikking: om uitleg te geven, vragen te beantwoorden en 
ons doorheen het park te leiden. 

Hier leest u hoe onze deelnemers de ontmoeting met YSP en het team ervoeren. Aan het woord zijn 
Tinne Langens (verantwoordelijke publiekswerking Fotomuseum Antwerpen), Lies Ledure 
(publiekswerking MSK Gent) en Julie Conradi (stafmedewerker onderzoek domein Bokrijk). 

Veilig toevluchtsoord 

Tinne Langens: “Yorkshire Sculpture Park (YSP) ligt op een 18e-eeuws landgoed van maar liefst 200 
hectare groot. Het museum viert dit jaar zijn 40e verjaardag. Al van bij zijn ontstaan wil het YSP 
hedendaagse (beeldhouw)kunst toegankelijk maken voor een publiek dat zelden of nooit in 
aanraking komt met kunst. 

Enkele medewerkers van het learning team verwelkomen ons in het Learning Center. Met koffie en 
gebakjes maken we kennis met enkele projecten van het museum en wisselen we onze ervaringen 
rond inclusiviteit en communitywerking uit. Het YSP focust op scholen, families en het verhogen van 
de levenskwaliteit (wellbeing) binnen de lokale gemeenschap. Hierbij functioneert het museum als 
veilig toevluchtsoord voor kinderen met psychische of emotionele moeilijkheden, zoals een 
problematische thuissituatie, mentale problemen of autisme. 

Emma Spencer maakt ons wegwijs in het programma voor de allerkleinsten. Dit aanbod kwam tot 
stand in samenwerking met zes lokale crèches. De workshops zijn verspreid over vier weken, vinden 
altijd plaats in het park en focussen op ouders en jonge kinderen die deel uitmaken van het ‘Troubled 
Families’-programma van de Britse overheid. De workshops helpen ouders in de opvoeding van hun 
kinderen vanuit dialoog en cocreatie, zonder het expliciet zo te benoemen.  

Kathryn Welford (formal learning coordinator) licht de samenwerking van YSP toe met een 
concentratieschool in Yorkshire. 98% van de leerlingen is moslim, woont in economisch 
achtergestelde wijken en heeft weinig tot geen voeling met cultuurbeleving in het Verenigd 
Koninkrijk. YSP wil de creatieve ontwikkeling, nieuwsgierigheid en verbeelding van de kinderen 
aanwakkeren. Het aanbod omvat zowel een bezoek aan de scholen, als een workshop in het museum 
en een avondprogramma in de school waarbij de ouders ook betrokken zijn. Nu de subsidie voor het 
driejarige project wegvalt, zoekt het YSP naar manieren om de samenwerking met de school en de 
ouders op lange termijn te garanderen. Dit vormt voor hen de uitdaging voor de komende jaren.  

Tot slot mochten we kennismaken met Damon Waldock, curator van het YSP met duidelijk een groot 
hart en veel oog voor het publiek. In tentoonstellingen zoals Amp Art:Refuge/e en installaties van 
Sophie Ernst of Nishat Awan toont het museum de cross-overs die het maakt over alle afdelingen 
heen (educatie, collectie, expo ...) om projecten neer te zetten die vanuit het publiek gedacht 
worden en niet vanuit de organisatie. In de workshops die volgen op deze inspirerende introductie 

https://www.ysp.org.uk/
https://www.ysp.org.uk/


krijgen we de mogelijkheid om ons te verdiepen in het aanbod voor baby's en peuters of het 
programma rond buurtwerking, inclusiviteit en diversiteit.” 

Lees hier meer over de diverse programma's van YSP. 

 

Contact met bezoekers 

Lies Ledure: “Met 500.000 bezoekers per jaar is het Yorkshire Sculpture Park een toeristische 
trekpleister in de regio. De toegang is gratis, maar door een betalende parking, shop, restaurant en 
giften probeert het museum de nodige budgetten binnen te halen voor zijn werking. Het 
marketingteam van het openluchtmuseum bestaat uit vier medewerkers. Hun taak bestaat onder 
andere uit het opvolgen van drukwerk (folders, seizoensbrochures, plannetjes, uitnodigingen ...), het 
beheer van de (net vernieuwde) website, de Facebookpagina (37.000 volgers), Twitter (46.000 
volgers) en Instagram (66.500 volgers). Dagelijks worden al deze pagina's geüpdatet. 

Maar het contact met bezoekers in het park is minstens even belangrijk. Na iedere activiteit worden 
e-mailadressen verzameld. Nieuwsbrieven worden verstuurd naar maar liefst 66.000 abonnees. 
Daarnaast producet het marketingteam regelmatig video's (interviews met bezoekers, curatoren, 
teasers voor tentoonstellingen ...) en houdt het contact met partners én de lokale, nationale en 
internationale pers. Alle acties worden nauwkeurig geëvalueerd en geanalyseerd (feedback van 
bezoekers, aantal flyers, volgers op sociale media, resultaat van advertenties …). 

Een belangrijke doelgroep voor YSP zijn families. Emma Spencer ontwikkelde een 'Early years’-
programma voor gezinnen met jonge kinderen. Er worden tal van evenementen georganiseerd in het 
weekend en tijdens schoolvakanties. ‘The hidden forest' is een afgesloten deel van het park 

https://www.ysp.org.uk/learning
https://www.ysp.org.uk/visit/families


ontwikkeld voor de allerjongsten. In samenwerking met een beeldend kunstenaar werd deze ruimte 
ingedeeld in verschillende 'openlucht-experimenteer-stations', inhoudelijk gebaseerd op de 
kunstwerken in het park. 

Deze 'hidden forest' wordt gebruikt als halte tijdens een bezoek aan het park in het 'Little explorers’-
programma. 

Emma Spencer sluit af met enkele concrete tips: 

 Het bezoekersreglement werd herschreven op een positieve manier. Families krijgen een 
speels vormgegeven folder met daarop de do's-and-don'ts in het park (zeer weldra ook 
beschikbaar/downloadbaar via de website). 

 In het park staan zwarte krijtborden met handgeschreven info voor families. Deze info wordt 
meteen opgepikt (want andere gedrukte info zou verdwijnen in het geheel van alle andere 
affiches en communicatie). 

 Facebook is het belangrijkste kanaal om families te bereiken. 
 De publiekswerkers gaan vaak zelf op pad en spreken de families persoonlijk aan. Deze 

ontmoetingen zijn belangrijk én nuttig, en is bovenal de beste manier om families te 
vertellen over alles wat je aanbiedt voor hen.” 

Verbeeldingskracht en geletterdheid 

Julie Conradi: “Als organisatie te midden van een superdiverse samenleving waarbij sociale 
problemen zoals vroege schoolverlaters en taalachterstand aan de orde van de dag zijn, vindt YSP het 
zijn taak om een veilige omgeving voor iedereen te creëren. Een van de thema’s waar zij zich daarom 
mee bezighouden, is de participatie van achtergestelde sociale en culturele groepen door middel van 
educatieve programma’s en sociaal-cultureel relevante tentoonstellingen. 

In 2015 startte het YSP in samenwerking met een lokale school (waarvan 99% van de leerlingen deel 
uitmaken van de moslimgemeenschap) een educatieprogramma waarbij er werd gekeken naar de 
noden van die gemeenschap. In samenspraak met de docenten kwam de focus te liggen op het 
versterken van verbeeldingskracht en geletterdheid bij kinderen. Dit werd gedaan door middel van 
‘learning through doing’: educatoren gebruikten bij dit project de kunstobjecten en het landschap 
om bepaalde activiteiten te doen zoals textiel weven (samenwerking) en het volgen van vormen 
(expressie in lichaamstaal). De leerlingen kregen dan de opdracht om hun ervaringen op te schrijven. 
Door het vergelijken van die schrijfopdrachten, kwam het YSP tot de conclusie dat dit project 
kinderen écht kan helpen bij het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Niet onbelangrijk waren 
ook de positieve (psychologische) effecten zoals een verhoogd zelfvertrouwen bij de kinderen. Een 
hoopgevende maar toevallige bijkomstigheid was bovendien de toenemende interesse van de 
ouders van de leerlingen. Niet alleen wilden zij graag meedoen aan de museumactiviteiten, ook 
toonden zij meer interesse in de schoolontwikkeling van hun kind.” 

 

 

 



Beeldhouwkunst en wiskunde in The 
Hepworth Wakefield 

 

 

The Hepworth Wakefield brengt hulde aan Barbara Hepworth, een baanbrekende Britse kunstenares 
en beeldhouwster (1903-1975). Het museum zelf is - met zijn zeven jaren - eigenlijk nog piepjong. 
Toch mocht het dit jaar al de prestigieuze Art Fund Museum of the Year 2017 ontvangen. Een 
behoorlijke opsteker voor het nog even piepjonge team van museumprofessionals dat dit museum 
schraagt. Zij willen duidelijk niet alleen pit steken in de eigen werking, maar liefst ook meteen de hele 
omringende regio doen aansterken. Wat mooi en bijzonder om op dag 1 van onze studietrip zulke 
doelstellingen te vernemen. 

Collega’s Piet Van Hecke (medewerker bemiddeling, M HKA) en Eline Van de Voorde 
(publiekswerking en communicatie, Museum Dr. Guislain) delen hun impressies bij dit bezoek. 

Zintuiglijkheid, openheid en samenwerking 

http://www.hepworthwakefield.org/
http://www.hepworthwakefield.org/news/the-hepworth-wakefield-wins-art-fund-museum-of-the-year-2017/
https://faro.be/blogs/faro/vlaanderen-trekt-naar-engeland-op-zoek-naar-de-britse-museummosterd


 

Piet Van Hecke: “Terwijl de lucht steeds donkerder wordt, ontvangen Victoria (Head of Learning) en 
Nathaly (Schools Manager) ons in de ruime en goed uitgeruste Learning Studio’s van The Hepworth 
Wakefield. Ze verduidelijken meteen dat het museum gesubsidieerd wordt door de Arts Council 
England én door het lokale bestuur. Het beleid wordt telkens voor een termijn van vier jaar 
uitgetekend. Voor de werking met de lokale gemeenschap definiëren ze telkens één prioriteit en 
twee nevensporen. Op die manier probeert The Hepworth in plaats van kleine projecten op te 
zetten, duurzame relaties uit te bouwen. Voor specifieke programma’s moet het museum eveneens 
vaak op zoek naar externe middelen. 

Wakefield is een regio met enorme sociale uitdagingen. Daarom heeft het museum extra aandacht 
voor maatschappelijke noden omtrent alfabetisering, gezondheid en levenskwaliteit van families, en 
het ontwikkelen van sociale vaardigheden van jongeren (met mentale problemen). Het 
museumgebouw vormt door de gesloten en imposante architectuur en door de ligging buiten het 
stadscentrum blijkbaar toch nog een grote barrière voor kansengroepen. Deze drempel probeert The 
Hepworth Wakefield op verschillende manieren weg te werken. Enerzijds door als museum naar 
buiten te treden, door te werken met de gemeenschap en de mensen zo het museum binnen te 
brengen. Anderzijds door het uitbouwen van een (zintuiglijke) buitenruimte voor workshops en 
cocreatie." 

In deze video, gedraaid n.a.v. Art Fund Museum of the Year 2017, lichten de medewerkers van The 
Hepworth een en ander nog eens zelf toe: 

  

Piet: "Ook bijvoorbeeld in de activiteiten voor en met families staan zintuiglijkheid, openheid en 
samenwerking centraal. De afgelopen jaren is er ook een steeds betere samenwerking tussen de 
medewerkers van het 'learning department’ enerzijds en de curatoren anderzijds. Het museum leert 
steeds bij. Op dit moment worden alle lopende programma’s ook grondig geëvalueerd. Alleen op die 
manier kan de werking van The Hepworth Wakefield steeds weer verbeteren. 

Het aanbod voor scholen legt onder meer linken met de vakken Engels en – verrassend genoeg ook – 
wiskunde. Het museum werkt in drie stappen: eerst een activiteit op school, gevolgd door een 



bezoek aan het museum, en ten slotte weer een activiteit in de klas. Lokale scholen krijgen korting 
om deel te nemen aan de programma’s en worden op die manier echt gestimuleerd om de stap naar 
het museum te zetten. De grote uitdaging voor The Hepworth ligt echter nog in het bereiken van 
middelbare scholen, iets wat erg herkenbaar is voor het merendeel van de musea in onze groep.” 

Uit de comfortzone 

Eline Van de Voorde: “Na het gesprek met Victoria en Nathaly, nemen we allen actief deel aan de 
workshop ‘Maths and art’. Wiskunde en kunst is geen evident huwelijk, of toch niet op het eerste 
gezicht. Een museum dat de link legt, is veeleer een uitzondering. Voor The Hepworth is het echter 
een ideale manier om in te spelen op leerproblemen waar sommige lagere scholen in Wakefield mee 
geconfronteerd worden. De sculpturen van Barbara Hepworth, de kerncollectie van het museum, 
vormen het uitgangspunt voor deze driedelige workshop voor kinderen van 11 tot 13 jaar waarvan 
we één deel konden uittesten in het museum. 

 

De workshop focust op het herkennen van geometrische figuren in de kunstwerken, het inschatten 
van oppervlakte en grootte, het perspectief leren zien ... Het eigen lichaam wordt gebruikt als 
meetinstrument, papier wordt omgevormd en gescheurd tot kleine sculpturen om uiteindelijk de 
verhouding tussen de verschillende werken te kunnen inschatten. Er komen geen complexe 
oefeningen aan te pas, maar speels wordt inzicht gegeven in het verband tussen wiskunde en kunst. 
Wat bovendien opvalt, is hoe deze opdrachten zorgen voor een gefocuste blik. We kijken in detail 
naar de werken en herkennen verschillende vormen die eerst strak, dan weer grillig lijken. Zonder 
veel gedoe wordt de blik geleid. We vergeten voor even de materialen en kleuren. De historische 
achtergrond laten we achterwege. We kijken, bukken, draaien rond en staan ernaast om via ons 
lichaam de vormen te zien en de beelden te meten. Het is een lichamelijke interactie die vanzelf gaat, 
niet saai, moeilijk of vervelend is, maar ons zonder barrières de kunst laat ervaren. 
 



Achteraf leren we dat deze ‘Maths and art’-workshop nog niet veel gevraagd wordt. De meeste 
scholen kiezen voor de workshop sculpturen maken, georganiseerd vanuit de lessen kunst. 
Leerkrachten wiskunde kennen de wiskundeworkshop, maar vinden de weg er niet naartoe. 
Misschien is het dan ook niet alleen een kwestie om vanuit de musea aandacht te hebben voor 
vakken die niet meteen gelinkt zijn aan de inhoud van een museum, maar ook om vanuit het 
onderwijs uit de comfortzone te treden en te zoeken naar nieuwe verbanden.” 

 

BIRMINGHAM 
De stad van de Brummies 

Als er ons iets onderschat lijkt, dan is het wel Birmingham. Het is na Londen de grootste stad van het 
Verenigd Koninkrijk. Het stadsdeel waar wij ons bevinden, lijkt volop in constructie, en wat verderop 
schitteren meerdere gloednieuwe bibliotheekgebouwen in het zonlicht. Kijken we rondom ons als we 
op weg zijn van het station naar het museum, dan lijken de 'Brummies' (inwoners van Birmingham) 
uit allerlei hoeken van de wereld te komen. Hoe komt het dat we zo weinig weten over deze stad? De 
stad bruist vrolijk vandaag. Zo lijkt het althans. Want een stad van deze omvang heeft ook zijn 
keerzijde, zo leren we. Onze nieuwsgierigheid is op zijn zachtst gezegd ‘geprikkeld’. 

Collega’s An Sijsmans (hoofd educatie, KMSKA), en Geertje Cools (freelance gids Huis van Alijn, MAS, 
Red Star Line) vertellen alvast over hun bezoek. 

Onderzoek & openheid 

 

An Sijsmans: “In Birmingham Museum & Art Gallery wachten Janine Eason en Andrew Fowles ons op 
om te vertellen over de publiekswerking in de negen musea die door de Birmingham Museums Trust 
(BMT) worden beheerd. 



Ze gaan strategisch te werk en verkennen voortdurend de context waarin ze werken: hoe ziet onze 
gemeenschap eruit? Wie komt naar onze musea en wie niet? Op basis van deze inzichten bouwen ze 
hun publieksprogramma op. De context in Birmingham is immers niet evident: in vele wijken heerst 
grote sociale achterstand. Diverse toegankelijkheidsprojecten spelen hierop in, en worden in de loop 
van de dag door verschillende collega’s toegelicht. 

BMT doet op diverse manieren aan publieksonderzoek. Ze halen informatie uit hun bezoekerscijfers, 
ticketverkoop en CRM, exit surveys, focusgroepen, feedback van bezoekers on site en online en 
van frontline staff. Ze zetten ook mystery shoppers in. Uit deze onderzoeken werden zes 
publiekssegmenten afgeleid. Ze richten zich op de in cultuur geïnteresseerde bezoeker, op jonge 
stedelingen, toeristen en het onderwijs. Families met kinderen worden op hun beurt in twee 
segmenten opgedeeld: enerzijds de actieve families die tot 90 minuten reizen voor een plezierig 
uitje; anderzijds de families met een lager inkomen uit de lokale gemeenschap. 

 

Marketing en communicatie worden op deze diverse segmenten afgestemd. Maar het blijft niet bij 
communicatie alleen. Geïnspireerd door The Participatory Museum van Nina Simon proberen ze hun 
bezoekers op diverse manieren actief te betrekken, van consultatie tot cocreatie. 

Enkele voorbeelden uit de Birmingham Museums: 

 ‘Ignite’ is de naam van de jongerenwerking. Van 2014 tot nu werkten de jongeren eerder 
projectmatig. De uitdaging nu is om de jongeren een structurele stem te geven in de 
beslissingsprocessen van het museum, ook op nationaal vlak. Het plan is om een jongere 
als ‘young leader’ (= betaalde job) in het museum aan te werven. 

 ‘Storybooks’ ontstaan wanneer kinderen de kans krijgen zelf verhalen te vertellen in het 
museum, die door een storyteller en een illustrator worden vastgelegd. 

 ‘Faith in Birmingham’ is een collectiepresentatie gerealiseerd in samenwerking met 
vertegenwoordigers van de zes grote godsdiensten in de stad. Het zorgde voor heel wat 
discussie en gespreksstof. 

 ‘Generous Host’ is een traject waarbij onthaalpersoneel wordt opgeleid om bezoekers met 
speciale noden goed te ontvangen, bijvoorbeeld mensen met autisme. Maar ook treedt het 
museum ondersteunend op naar gemeenschappen die rond het eigen erfgoed willen 
werken: het team stelt de eigen expertise ter beschikking. 

Al deze projecten zijn tijdsintensief. BMT streeft naar een multidisciplinair team van personeelsleden 
en vrijwilligers met uiteenlopende vaardigheden en kennis om met diversiteit om te gaan en 
gelijkheid na te streven. Ook de ‘frontline staff’ speelt hierin een cruciale rol. Zij kunnen het verschil 



maken door een occasionele bezoeker te overtuigen een vaste klant te worden. Medewerkers die 
achter de schermen werken worden twee keer per jaar ingeschakeld in de front office. Iedereen 
moet voeling hebben met het publiek. 

BMT meet ook de impact van zijn inspanningen. De voorbije twee jaar konden meer gezinnen met 
kinderen bereikt worden en was er meer diversiteit in de achtergrond van de bezoekers. 

 

BMT blijft samen met de lokale gemeenschappen nadenken over de toekomst van Birmingham 
Museums. Methodieken hiervoor zijn: 

 ‘Story testing labs’: samen met bezoekers open en eerlijk praten over de verhalen die ze 
willen vertellen over bepaalde thema’s. 

 ‘Open space events’: het museum roept iedereen op om samen het nieuwe museum vorm te 
geven en acties naar voren te schuiven tijdens consultatiegroepen. 

 ‘Empathy mapping’: zet je eigen vooronderstellingen aan de kant en bedenk wat een 
bepaalde bezoekersgroep van een nieuw of bestaand product zou vinden. What do they 
think, say, feel, do, see? 

Birmingham Museums zijn volop in beweging en gaan flexibel om met de noden van hun omgeving.” 

 

 

 

 

 

 

 



Museum in a box 

 

 
 

 

Geertje Cools: “In de namiddag neemt een groep van de delegatie museummedewerkers deel aan 
een workshop over ‘Museum in a Box’, een onderdeel van het educatieve aanbod van Birmingham 
Museum and Art Gallery. De workshop wordt geleid door Louise Alden, Learning & Access Team 
Leader van het team publiekswerking. 
 
Een kist met objecten uit de collectie van het museum, al dan niet originele artefacten of replica's die 
aangeraakt mogen worden, bestaat ook in musea in ons land, maar in Birmingham hebben ze er wel 
erg veel. Zo'n tweehonderd met name, opgehangen aan zeven thema's, waaronder kunst en 
geschiedenis, en diverse subthema's zoals 'gasmasker van een baby, Wereldoorlog II' en 



'Salomonseilanden'. 
 
De kisten worden vooral verhuurd aan lagere scholen in Birmingham. Op die manier leren kinderen 
en jongeren die buiten het centrum van de stad wonen en amper hun wijk verlaten, het museum 
kennen. Voor leerkrachten is het kant-en-klaar educatief materiaal. Het museum zelf gebruikt de 
kisten tijdens publieksactiviteiten in schoolvakanties, een manier ook om Museum in a Box te 
promoten. 
 
De praktische organisatie van Museum in a Box is niet evident en omslachtig. Een medewerker regelt 
de aanvragen, het transport, het onderhoud van de dozen en alles wat er verder bij komt kijken. 
Via birminghammuseums.org.uk/schools is een catalogus beschikbaar en de nodige documenten 
omtrent leenverkeer 

Birmingham Museum and Art Gallery ontwikkelde Museum in a Box om de toegankelijkheid van 
objecten uit de collectie te vergroten en kinderen meer te betrekken via actieve leervormen zoals 
onderzoek en reflectie. Het is een manier om groepen te bereiken voor wie de drempel om naar het 
museum te komen te groot is. De informatie die in de kisten wordt meegegeven voor de 
leerkrachten en de leerlingen heeft nood aan een opfrisbeurt. Het museum is m.a.w. ook op zoek 
naar verbeteringen. Want de vormgeving is niet aantrekkelijk en de methodiek is weinig interactief, 
type invulbladen. Het team staat alleszins open voor verandering en de methode wordt geëvalueerd, 
onder andere aan de hand van evaluatieformulieren voor leerkrachten. 
 
Museum in a Box is een interessante methode voor erfgoedmusea maar minder geschikt voor 
kunstmusea, tenzij gewerkt kan worden met edities of werken op een digitale drager zoals 
videokunst. Sowieso zou het niet slecht zijn om het idee van het museum in de klas te brengen te 
updaten via bijvoorbeeld filmpjes, en lijkt een echt museumbezoek, waarbij kinderen en jongeren 
van nabij kunnen kennismaken met authentieke kunstwerken en artefacten, toch een meerwaarde 
te bieden, voor alle partijen.” 

In een volgende post delen Marieke Vangheluwe (erfgoedcoördinatie, STAM), Anna Van Waeg 
(educatieve en culturele dienst, Jubelparkmuseum) en Greet Wuyts (educatieve dienst, MIM) wat zij 
ontdekten omtrent het wellbeingprogramma van Birmingham Museums, en over hun bezoek aan 
Soho House. 

 

Op stap in Birmingham 

Het veelzijdige Birmingham biedt ook voor onze groep een waaier aan ervaringen. Er was al het zeer 
gesmaakte bezoek aan de Birmingham Museum & Art Gallery, nu gevolgd door een bezoek, in kleine 
groepjes, aan enkele van de maar liefst negen locaties van Birmingham Museums. 

Anna Van Waeg (educatieve en culturele dienst, Jubelparkmuseum) en Greet Wuyts (educatieve 
dienst, MIM) verdiepen zich in het wellbeingprogramma. Marieke Vangheluwe (erfgoedcoördinatie, 
STAM) trekt naar Soho House dat op dit moment volledig ten dienste staat van de Afro-Caribische 
gemeenschap in Birmingham. Er wordt erfgoed uit deze gemeenschap verzameld en getoond. 
Persoonlijke verhalen krijgen hierdoor werkelijk een plek in de geschiedenis van Birmingham. 
Hieronder lezen we hun indrukken. 

http://www.birminghammuseums.org.uk/schools
https://faro.be/blogs/katrijn-dhamers/de-stad-van-de-brummies-studietrip


 

 

Marieke Van Gheluwe: “In Soho House bezoeken we met een kleine groep de tentoonstelling 
‘Collecting Birmingham’, die hoort bij het gelijknamige project. Projectmedewerkster Charlotte 
Holmes is onze gastvrouw. Het uitgangspunt van ‘Collecting Birmingham’ is het verzamelen van 
objecten en verhalen van inwoners uit buurten met een diverse migratieachtergrond. Zo helpen zij 



mee beslissen welke objecten kunnen worden toegevoegd aan de collectie van Birmingham Museum 
and Art Gallery. 

Onder de slogan ‘Our city, your story’ ging Charlotte op zoek. Ze tekende onder meer present op 
‘Tinglings Marcus Garvey Celebration’, een belangrijk evenement in de Afro-Caribische gemeenschap 
in Birmingham, waar ze in contact kwam met verschillende mensen en organisaties. Via de 
actiegroep ‘Shades of black’ leerde ze Eunice McGhie-Belgrave kennen, een vrouw die in de jaren 50 
van Jamaica naar het Verenigd Koninkrijk migreerde. Zij leverde persoonlijke documenten (brieven 
en paspoorten), objecten en foto’s aan die gelinkt konden worden aan haar migratieverhaal en haar 
activistisch werk tegen racisme. Verder maakte Charlotte kennis met Vanley Burke, een fotograaf die 
het leven van de Caribische gemeenschap in Birmingham van de laatste 50 jaar op een prachtige 
manier vastlegde. Ook Aliyah Hasinah, mede-organisator van de Black Lives Matter-protestactie in 
Birmingham in 2016, nam contact op. Ze leverde hen enkele spandoeken aan met slogans die waren 
gebruikt bij de protestacties. Deze objecten werden verwerkt in een tentoonstelling in Soho House. 

Daarnaast werd nog op een andere manier beroep gedaan op de Caribische gemeenschap. Er werd 
hen gevraagd om een selectie te maken uit de meer dan 100 foto’s van de collectie van Vanley Burke. 
De gemeenschap kon zelf haar vijftien favoriete foto’s kiezen. Dat bleken heel andere foto’s te zijn 
dan de foto’s die de curatoren zouden uitkiezen, vooral omdat bepaalde foto’s gebeurtenissen 
afbeeldden die niet gekend waren door de curatoren. 

De expo is op een heel participatieve manier opgevat. Bezoekers kunnen opschrijven welk gevoel 
bepaalde foto’s oproepen, of kunnen ideeën kwijt over de strijd tegen racisme en over migratie. 

 

Dit driejarig project loopt volgend jaar af. Ondertussen proberen de medewerkers nog steeds meer 
objecten te verwerven. Het aantal bezoekers aan de tentoonstelling is niet heel groot, en het zijn 
voornamelijk  mensen uit de gemeenschap zelf die naar de tentoonstelling komen kijken. Het project 
wordt positief ervaren bij de gemeenschap. Charlotte geeft ons als tips mee dat dit soort projecten 
genoeg tijd moet krijgen om te groeien en dat persoonlijke contacten leggen en het opbouwen van 
vertrouwen essentieel is. Verder merkt ze op dat de expo een goed uitgangspunt zou kunnen zijn 
voor de mensen van deze gemeenschappen om over racisme te spreken, maar dat het jammer 
genoeg toch nog steeds een moeilijk en gevoelig onderwerp blijft om over te spreken.” 

 



Welbeing in het museum 

Anna Van Waeg en Greet Wuyts: “Rosie Barker, Community Engagement Team Leader van BMAG, 
houdt een gepassioneerd en goed onderbouwd pleidooi voor wellbeing, of welzijn in het museum. 
Wat is 'wellbeing' dan precies? Als introductie op dit onderwerp laat Rosie ons een post-itopdracht 
doen rond de centrale vraag: wat maakt jou gelukkig? 

 

'Wellbeing' of welzijn verschilt van toegankelijkheid. Een project dat drempels wil slechten voor 
bijvoorbeeld mensen met autisme, gaat eigenlijk over toegankelijkheid. Maar uiteindelijk kan het wel 
het gevoel van tevredenheid verhogen, en dus ook het welzijn van die persoon. ‘Wellbeing’ gaat 
uiteindelijk over alles wat de kwaliteit van beleven verhoogt. Rosie verwijst in dit verband naar 'The 
Five Ways to Wellbeing', een model dat in de UK gebruikt wordt als referentiekader door 
hulpverleners en welzijnsorganisaties. 

Waarom zou het museum zich bezighouden met welzijn? Rosie beschouwt dit als een morele plicht: 
het museum behoort immers de gemeenschap toe. Het museum is meer dan 'erfgoed, kunst en 
wetenschap', het heeft duidelijk ook een maatschappelijke rol. Kijk daarom naar wat de noden zijn 
van de mensen in jouw stad. Raadpleeg de onderzoeken naar welzijn, en ga na wat de factoren zijn 
die mensen ongelukkig maken. Kies vervolgens een problematiek die je aankan. Je kan niet altijd zelf 
deze noden lenigen (het museum is tenslotte geen dokter of hulpverlener), maar zoek wel partners 
die daarin gespecialiseerd zijn en werk met hen samen. Bepaal vooraf ook wat je als resultaat 
beoogt, wees daarin realistisch en spreek dat duidelijk af met je partners. Blijf evalueren en 
bijstellen. Wees eerlijk tegenover jezelf en erken als het niet werkt. Ook 'zonder' budget kan je 
trouwens al heel wat doen rond welzijn. 

Zo is er bijvoorbeeld het ‘Creative Carers Program’, dat wellbeingactiviteiten omvat voor mensen die 
voor andere mensen zorgen (mantelzorgers), en daardoor niet aan activiteiten voor zichzelf 
toekomen. Zij voelen zich vaak geïsoleerd, financieel beperkt, en vinden moeilijk iemand die hen voor 
even kan vervangen in hun verzorgende rol. Dit programma wordt op verschillende dagen en op 
verschillende plaatsen aangeboden. Deze activiteiten zijn gratis, en worden altijd vergezeld van tea 
and cake. Het programma wordt maanden vooraf gepland, zodat mantelzorgers ruim de tijd hebben 



om vervanging te zoeken. Voorbeelden van activiteiten: een spel met de 'school handling box', pizza 
bakken in een speciale oven ... 

Het ‘Dementia café’ is dan weer een specifiek moment voor mensen met dementie, samen met hun 
verzorger. Deelname aan het café is gratis, en er is eveneens altijd tea and cake. De activiteiten 
volgens steeds eenzelfde structuur, en zijn niet georiënteerd op herinneren, maar op het heden en 
de toekomst. Het komt er vooral op aan er een fijne uitstap van te maken. Want herinneringen 
verdwijnen weer, maar emoties blijven …” 

 

MANCHESTER 
The Manchester Art Gallery, een ‘mindful’ 

museum 

 

 

Welzijn blijkt de rode draad doorheen heel onze studiereis. De meeste musea die we bezoeken liggen 
in voormalige industriesteden die kampen met achterstelling en hardnekkige sociale problemen 
zoals  armoede, werkloosheid, een lage levensverwachting, ongeletterdheid en (mentale) 
gezondheidsproblemen. Het bevorderen van het welzijn en de mentale gezondheid blijkt dan ook 
een grote bekommernis van onze Britse collega’s. 

Ronan Bridley, Head of Learning van Manchester Art Gallery en zijn vier collega’s van het educatieve 
team ontvangen ons meer dan hartelijk. Vrijwel meteen neemt een van hen, Louise Thompson, de 
Health and Wellbeing Manager, ons mee naar de museumzalen voor een ‘Take Notice Session’. Zij 



toont ons hoe mindfulness-technieken in het museum worden ingezet om het welzijn te bevorderen. 
We mogen het proefondervindelijk ervaren. 

Tine Van Poucke (adjunct-conservator, Groeningemuseum Brugge): “In deze sessie leert Louise ons 
te focussen op het moment en op onze zintuigen (luisteren en kijken). Al vier jaar gebruikt het 
museum deze techniek in ‘learning programmes’ voor verschillende doelgroepen: volwassen 
bezoekers met mentale problemen, langdurig werklozen, ouderen, nieuwkomers. We zijn er al snel 
van overtuigd dat bij deze techniek echter iedereen wel kan varen. 

Na deze sessie van een halfuur keren we ‘mindful’ terug naar de educatieve ruimte. Daar 
introduceren Ronan Brindley en zijn team ons in een aantal educatieve programma’s van de 
Manchester Art Gallery. Door de gratis toegang en een verscheiden aanbod aan activiteiten bereikt 
het museum jaarlijks ca. 600.000 bezoekers. In hun programma’s focust het team op verschillende 
doelgroepen met specifieke noden. 

Katy McCall, de Families Learning Manager, licht ons het programma toe dat het museum 
toegankelijk wil maken voor families uit de stad en regio. In het oog springt de ‘Clore Art Studio’ in 
het hart van het museum: een museumzaal waar gezinnen met jonge kinderen uitgenodigd worden 
om creatief aan de slag te gaan. Een gloednieuw initiatief is ‘Baby Clinic’ i.s.m. het Health Service 
Manchester. Gezinnen kunnen elke woensdag in het museum terecht om bijvoorbeeld hun baby te 
laten wegen. ‘Open doors’ zijn maandelijkse workshops voor kinderen met autisme en hun familie. 
Speciaal voor hen gaat het museum een uur vroeger open zodat zij in alle rust van kunst kunnen 
genieten. 

Het museum heeft ook een uitgebreid en populair programma voor jongeren van 14 tot 19 jaar 
waarbij cocreatie centraal staat. Tijdens schoolvakanties kunnen tieners deelnemen aan meerdaagse 
programma’s begeleid door kunstenaars. Einddoel is het organiseren van ‘Thursday Late Takeovers’, 
evenementen tijdens de avondopeningen op donderdag. 

Ook een groep senioren neemt één keer per jaar het museum over op een donderdagavond voor een 
‘Age Friendly Late’. Die wordt gecoördineerd door Ruth Edson, community programs manager. Zij 
werkt samen met 45 organisaties voor ouderen. Deze ‘Cultural champions’ ontmoeten elkaar 
maandelijks en moedigen andere oudere bezoekers aan om het museum op een minder formele 
manier te gebruiken. 

 



Zoals een aantal musea in Vlaanderen en Brussel heeft de Manchester Art Gallery ook een 
programma voor asielzoekers en nieuwkomers die Engels kunnen leren terwijl ze genieten van kunst. 

Het museum heeft, zoals vele Britse musea, ook een actieve vrijwilligerswerking. Meg Parnell 
coördineert een team van 80 vrijwilligers en wordt nog wekelijks benaderd door nieuwe kandidaat-
vrijwilligers. De vrijwilligers begeleiden verschillende activiteiten van het learning team 
(o.a. Highlights tours en Philosophy cafés), maar worden vooral ook ingezet om de relatie met de 
bezoekers te versterken. Al bij het binnenkomen in het museum worden bezoekers bijvoorbeeld 
verwelkomd door een vrijwilliger die hen een plattegrond toestopt en hen wegwijs maakt in het 
museum. 

Voorlopig zijn de vrijwilligers vooral blanke vrouwen, maar het museum wil inspanningen leveren om 
het vrijwilligersteam te diversifiëren. 
Tussen 2013 en 2016 nam het museum, samen met negen andere erfgoedinstellingen in Greater 
Manchester, deel aan ‘Volunteering for wellbeing’, een vormingstraject voor 231 vrijwilligers met een 
kwetsbare achtergrond. Daaruit bleek dat musea stimulerende omgevingen zijn die vereenzaming 
tegengaan en welzijn en zelfwaarde bevorderen.” 

 

De 'hidden workforce' van Tate Liverpool 

 

 

Tate Liverpool heeft een team van negen publiekswerkers. Het lijkt veel, maar het team was in 
betere financiële tijden ooit veel groter. Vandaar dat het nu volop inzet op de ‘hidden workforce’ van 
het museum: de artiesten. Van grotere namen tot lokale opkomende talenten, het team van Tate 
Liverpool probeert ze zoveel als mogelijk bij de werking te engageren. Liene Conard (publiekswerker 
MAS, Antwerpen) tekende voor ons dit verslag op. 



Liene Conard: “Lindsey Fryer (Head of Learning) is een passievolle vrouw die gaat voor haar zaak. Ze 
zegt vooral nog traditioneel te werken, maar daar zijn wij het niet mee eens. Na enkele dagen 
Manchester, Yorkshire, Birmingham en Liverpool hebben we begrepen dat gericht werken naar 
specifieke doelgroepen hier bij elk museum centraal staat. 

Er zijn vier Tate Galleries, waaronder een in Liverpool. Elke vestiging heeft haar eigen visie en 
directeur. Tate Liverpool gebruikt het co-creation model zowel voor zijn partners, de collega’s als het 
publiek. Zo is er een adviesgroep voor jongeren (Tate Collective), families en kinderen (Family 
Collective) en volwassenen (Community Collective). Op deze manier probeert Tate Liverpool zich ook 
te verankeren in de omgeving door duurzame relaties op te bouwen in de hele stad. 

Sinds enkele jaren maakt Tate Liverpool gebruik van een ‘family space’, een ruimte die drie keer per 
jaar verandert afhankelijk van de focus of expo. Artiesten worden gevraagd om de ruimte vorm te 
geven en activiteiten te bedenken. In deze ruimte kunnen ouders met hun kinderen ontdekken, 
creëren, spelen en leren. Deze ruimte staat los van de scholenwerking. Tate Liverpool zet erg in op 
strategische samenwerkingen met scholen binnen de stad. Ze willen de scholen vooral laagdrempelig 
toeleiden naar cultureel engagement. Hiervoor gebruiken ze een ‘learning space’, een ruimte waar 
leerlingen vragen kunnen stellen, creatief worden gestimuleerd en connecties/verbanden kunnen 
leggen. De ‘learning space’ is te allen tijde toegankelijk voor alle bezoekers. 

Tate experimenteerde ook met het 'hosten’ van een school: tijdens het project ‘My primary school is 
at Tate’ verhuisde een hele klas met hebben en houden naar Tate. De leerkrachten konden het 
museum op ieder moment van de dag als leermateriaal gebruiken. Iedereen was laaiend enthousiast 
over dit experiment, en Lindsey en haar team onderzoeken nu hoe ze dit initiatief verder structureel 
vorm kunnen geven. Zeker nu ‘arts education’ zo goed als uit het nationale schoolcurriculum is 
verdwenen, zijn ze ervan overtuigd dat ze hier een rol te spelen hebben. 

Net zoals in de Withworth Art Gallery en het Birmingham Museum wordt er ook hier sterk ingezet op 
jongeren. Jongeren krijgen de kans om programma’s en evenementen uit te werken, expo’s te 
bedenken en te ontwerpen en in discussie te gaan met curatoren. Een mooi voorbeeld was Art Gym. 

 Wellbeing en mental health zijn topics die bij elk gesprek naar boven komen. Musea worden 
gestimuleerd om hier heel erg op in te zetten en hier is dat niet anders. Tate Liverpool pakt de 
problematiek aan door sterke samenwerkingen binnen de stad af te sluiten. En die samenwerkingen 
worden doorgetrokken naar de hele werking via Tate Exchange. Bedrijven, scholen en lokale 
instellingen worden uitgenodigd om structureel samen te werken. Een systeem waar we in België 
nog iets van kunnen leren. Tate Liverpool krijgt alsmaar minder subsidies en moet het des te meer in 
de privé zoeken. Momenteel zijn er 24 structurele partnerships. Partners krijgen ook de mogelijkheid 
om programma’s uit te werken. Indien nodig kunnen ze hiervoor gebruikmaken van een aparte 
ruimte in het museum. 

Graag sluit ik af met de volgende quote, die (naar mijn mening) van toepassing is op vele Antwerpse 
en Belgische musea. Iets om in het achterhoofd te houden bij vele structurele beslissingen: “It 
doesn’t matter to do something for tourists if locals aren’t proud of it .” 

 

 



Van baby tot senior: The Whitworth Art 
Gallery heeft oog voor iedereen 

 

 

In The Whitworth Art Gallery gonst het van de activiteit. Ouders kunnen er terecht met hun baby’s. 
Jonge artiesten en jongeren krijgen er creatiekansen. Andrew Vaughan, learning manager in het 
museum, licht de educatieve werking toe en focust op de programma’s voor verschillende 
doelgroepen. 

Natuur en cultuur 

Margit Didelez (Publiekswerking Museum Mayer van den Bergh, Rubenshuis en Rubenianum): “Het 
museum heropende in 2015 na enkele jaren van verbouwingen. De inbedding van het museum in 
een park in een drukke stad was daarbij een aandachtspunt. Zo was vanaf het begin duidelijk dat het 
park op actieve wijze betrokken moest worden bij de museale werking én bij de verschillende 
publieksactiviteiten. 

Een eerste voorbeeld van hoe deze relatie natuur-cultuur zich vertaalt in de publiekswerking, vinden 
we terug in het Early years program. Dit aanbod focust op baby’s, peuters en kleuters jonger dan vijf 
jaar. In dit programma ontdekken ze de collectie of tentoonstelling in de educatieve ruimte van het 
museum. Deze educatieve ruimte grenst aan het park en heeft grote raampartijen tot op de grond. 
Als het weer het toelaat, worden deze ramen opengezet en vinden de ateliers buiten plaats. 
Bovendien zorgen de atelierbegeleiders ervoor dat het park gebruikt wordt in de werking: zo gaan 
kinderen op zoek naar materialen die ze in het park vinden. Deze materialen vormen de basis voor de 
creatieve activiteit die de kinderen ondernemen. Alles wat de kinderen in het park vinden (natuur) 
vormt het ‘educatief materiaal’ waarmee ze aan de slag gaan (cultuur). Natuur en cultuur sluiten 
naadloos op elkaar aan en de prikkeling van zintuigen wordt via beiden gestimuleerd. 



Maar niet enkel voor kinderen is de natuur rondom het museum een tactiel startpunt van de 
museale ervaring. Dat bewijst GROW, een participatief project waarbij ouderen door het museum 
begeleid worden om hun levenskwaliteit te verhogen. Specifiek gaat het om ouderen die door 
gebeurtenissen (zoals op pensioen gaan, het verliezen van partner/vrienden …) in sociaal isolement 
terechtkomen. Mentale problemen zoals depressie of angstgevoelens zijn soms het gevolg. Het 
museum faciliteert sociaal contact met een moestuinprogramma. Hun omgang met tuinbouw wordt 
als verbindend gezien: ze leren gelijkgezinden kennen met gemeenschappelijke interesses (het 
museum en tuinbouw) die zich in dezelfde levensfase bevinden en gelijkaardige moeilijkheden 
kennen. Het museum overstijgt op deze manier zijn plek als kunstbelevingsruimte en wordt een ware 
ontmoetingsruimte. Een ruimte waar mensen zich veilig voelen en waar er verbondenheid heerst. 

De museale beleving staat dan weer centraal bij activiteiten zoals Music Baby of Language Baby, 
programma’s die de taalstimulatie bij kleine kinderen als doelstelling hebben. Ook heeft het museum 
een Young Adults Program waarbij jongeren uitgenodigd worden tentoonstellingen en festivals te 
ontwikkelen in dialoog met het museumteam. Met 40.000 bezoekende schoolkinderen per jaar heeft 
het museum als vanzelfsprekend ook een ruim aanbod voor klasgroepen uit het lager en secundair 
onderwijs. Tegelijk reikt het museum actief de hand naar leerkrachten, door hen speciale 
avondsessies aan te bieden om de collectie al doende en op creatieve wijze te leren kennen. Dit 
direct contact met leerkrachten zorgt ervoor dat zij makkelijker de weg vinden naar een 
museumbezoek met hun klas. Tegelijk is ook de impact groot: leerkrachten implementeren de 
creatieve praktijk die ze in het museum aangereikt krijgen in hun klaspraktijk.” 

In 2015 sleepte The Whitworth de Art Fund Museum of the Year Award in de wacht. Bekijk hier het 
filmpje: 

Activiteiten voor de jongste bezoekers 

In The Whitworth Art Gallery genieten we vervolgens van twee workshops. In de Early years 
workshopworden we verwelkomd door Lucy Turner (Early years coordinator) en Isobel Pickup 
(atelierbegeleider). 

Margit Didelez: “Lucy geeft eerst een korte toelichting over het Early years program, een programma 
specifiek voor kinderen jonger dan vijf jaar. Er wordt bijzonder veel en actief gewerkt met de jongste 
museumbezoekers. Baby’s, peuters en kleuters worden samen met hun ouders verwelkomd in het 
museum en hebben keuze uit een heleboel ateliers. Deze ateliers kennen meestal het ‘drop in’-
principe: je komt en gaat wanneer je wil. Zo blijven sommigen een half uur terwijl anderen 
tweeënhalf uur participeren. Doordat er niet met inschrijvingen wordt gewerkt, is de drempel laag en 
de participatie hoog. 

Lucy vertelt dat ze het programma voor deze jonge kinderen op zo’n manier opstellen dat binnen de 
jonger-dan-vijf-groep elke weekdag een andere leeftijdsgroep aan bod komt. Er wordt resoluut 
gekozen voor verdieping: op een dag dat er baby’s in het museum zijn, bots je niet op nieuwsgierige 
kleuters, en vice versa. Op die manier heeft elke leeftijdsgroep optimaal de museumzalen en 
educatieve ruimte voor zich. 



 

Een voorbeeld van het programma is Music baby, waarbij ouders en hun baby’s in de museumzalen 
kunnen luisteren en kijken naar live muziek. Dit aanbod is er natuurlijk voor de kleinsten, die andere 
baby’s leren kennen, maar ook voor de ouders. Mensen die recent moeder of vader geworden zijn 
leren anderen kennen die gemeenschappelijke interesses hebben (het museum en de collectie zijn 
hier de verbindende factor) én die zich in dezelfde levensfase bevinden (nieuwe ouder). Ondanks het 
feit dat de expliciete link met de collectie van The Whitworth ontbreekt in Music baby, iets wat zowel 
Lucy als Andrew toegeven, is het doel van dit aanbod het museum te presenteren als een veilige en 
aangename ruimte waar iedereen welkom is én iedereen een plaats heeft. Andere programma’s voor 
baby’s en hun ouders, focussen op taal en het zintuiglijk verkennen van ruimte en materiaal. 

Om het Early years atelier voor 3-5-jarigen te leren kennen, mogen we zelf aan de slag in het drop-
inlaboratorium, geïnspireerd op de pedagogiek van Regio Emilia. Zo ondervinden we zelf dat het 
atelier niet werkt met de traditionele materialen die je in museumateliers terugvindt. Klei, stof, 
houten keukengerei maar ook takken, bloemen en bladeren zijn het ‘educatieve materiaal’ waarmee 
we aan de slag gaan. Niet enkel het materiaal is atypisch, ook de leerdoelstellingen zijn dat. De 
kinderen moeten niets produceren, geen afgewerkt product maken maar kunnen vrij materiaal en 
ruimte verkennen. Zo ontstaan er reusachtige kleipoelen, sculpturen bestaande uit natuurlijke 
materialen zoals aarde en takken en weefsels van een bonte mix aan stof, draad, wol en gras. De 
algemene, brede leerdoelstelling is de fantasie, creativiteit en zin voor ontdekking en avontuur van 
het kind stimuleren. Deze niet-schoolse aanpak en het alledaagse van het materiaal zorgen ervoor 
dat ouders deze vorm van spel ook thuis kunnen toepassen.” 

 

 



Jeugd- en studentenwerking 

De andere workshop gaat dieper in op The Whitworth Young Contemporaries, het aanbod voor 
jongeren en jonge kunstenaars. Met een warm welkom wacht een team jonge vrouwen ons op. Sally 
Thelwell (jeugdcoördinator), Naomi Kashiwagi (studentencoördinator) en twee jonge artiesten geven 
ons een inkijk in de jeugd- en studentenwerking van het museum. 

Liesa Rutsaert (Publiekswerker Huis van Alijn en MIAT): “Het team focust zich op 15 tot 25-jarigen in 
de stad en omgeving. Aangezien het museum gelegen is in een universiteitscampus, zijn er heel wat 
mogelijkheden om jongeren en studenten kennis te laten maken met kunst. 

Het Whitworth young contemporiaries maakte deel uit van het vierjarige nationaal 
jongerenprogramma (CIRCUIT). Het museum startte drie initiatieven waarmee ze met en voor 
jongeren een positief verschil wilden maken. Het zorgde voor een hele nauwe betrokkenheid van de 
doelgroep met de rest van de werking. 

Student Social is het studentenprogramma van het museum. Cocreatie staat daarbij hoog op de 
agenda. Elke woensdagmiddag staan er verschillende culturele activiteiten op het programma. 
Workshops, uitstappen, kunstfeestjes enz. vullen de galerijen. Ze worden georganiseerd door 
studenten die op deze manier de mogelijkheid krijgen de culturele wereld te leren kennen, 
werkervaring op te doen en een netwerk in de sector op te bouwen. Voor de deelnemende 
studenten is het een ideale gelegenheid om hun creativiteit te uiten en sociale contacten te leggen. 
Het WARP-festival was een van de hoogtepunten uit 2016. Vele jonge vrijwilligers toverden het 
volledige park om in een festivalweide met live concerten, theater, dansvoorstellingen, workshops 
enz. Het gratis evenement zorgde voor een divers en nieuw publiek in de galerijen. 

Daarnaast mogen jongeren en studenten elke donderdagavond hun stem laten horen in het 
museum. Tijdens een informeel moment krijgen ze de mogelijkheid hun gedachten, meningen en 
ideeën te uiten aan curatoren en de jeugd- en studentencoördinator. De vrije ingang maakte dit 
initiatief uitermate populair. Het museum is ook niet bang om kunstwerken van jonge artiesten een 
plaats te geven in het museum en het omringende park. Een leercentrum geeft hen daarbij de 
mogelijkheid verder onderzoek en opzoekingswerk uit te voeren. Aangezien kunst steeds minder 
draagkracht heeft in het Brits onderwijs, is het museum een verademing voor het jonge talent in 
Manchester. Het geeft hen een platform, de juiste omkadering en veel groeimogelijkheden.” 

Meer info: http://whitworthyc.org.uk/  

 

 

 

http://whitworthyc.org.uk/


LIVERPOOL 
Uitwaai(er)en in Liverpool 

 

Op de laatste dag van onze studietrip waaierden we uit over verschillende locaties. Greet Stappaerts 
(verantwoordelijke publiekswerking, Middelheimmuseum Antwerpen) bezoekt Walker Art Museum, 
Nadia Babazia (consulent, Red Star Line Museum, Antwerpen) bezoekt Little Liverpool in Museum of 
Liverpool, en Geertje Cools (museumgids diverse musea) bezoekt het International Slavery Museum 
en het Merseyside Maritime Museum. 

Big Art for Little Artists 

Greet Stappaerts: “Walker Art Gallery is een klassieke 19e-eeuwse kunsttempel, met een collectie 
middeleeuwse kunst en kunst uit de renaissance, en een sculpturengalerij. We maken kennis met 
twee programma’s van het Learning Team: Big Art for Little Artists en het educatieve programma 
‘Forum’ bij de tijdelijke expo Coming Out. 

 



 

Big Art for Little Artists is een centraal gelegen, actieve ruimte vlakbij de hoofdingang. Deze ruimte 
werd al in 2006 ingericht, omdat er vanuit het publiek (families en scholen) een grote vraag was naar 
een actieve ruimte voor uitgebreide creatieve opdrachten die niet bij de kunstwerken in de 
museumzalen kunnen plaatsvinden. Er is gratis toegang, er hoeft niet gereserveerd te worden, en de 
ruimte is altijd toegankelijk tijdens de openingsuren van het museum. 

De focus ligt op families met kinderen van 0 tot 5 jaar en op peuterklasjes en kleuterscholen. In de 
ruimte worden echte kunstwerken uit de collectie geïntegreerd. Het doel is om de gebruikers van 
deze ruimte te laten doorstomen naar de museumzalen en expo’s. Door middel van ontdekken en 
experimenteren wil het museum kunst bij kleine kinderen introduceren. Wat doet een kunstenaar? 
Hoe gaat hij te werk? Zo wil men van de ruimte een introductie maken tot het bezoek aan het 
volledige museum. 

De ruimte bestaat uit verschillende zones/onderdelen. Er is bv. het ‘draw and explore’-gedeelte: hier 
wordt gewerkt met weekthema’s. Tijdens ons bezoek staat het thema 'Kleur' centraal en kunnen 
kinderen allerlei materialen in verschillende kleuren ontdekken. De ‘storytelling place’ is ingericht 
met zitbanken en kussens en er bevinden zich heel wat kinderboeken. Er is ook nog een ‘dress up’ 
(verkleed-)ruimte, een (verduisterde) rustruimte … 

De inrichting is druk, met veel prikkels. Het design oogt inmiddels wat oubollig. Met ca. 100.000 
bezoekers per jaar lijkt ons dit ook een vrij krappe ruimte. Bethany Farey geeft ook aan dat de 
ruimte, na 11 jaar, echt aan herziening en herdenking toe is. 

In de hands-onruimte vragen we ons af of we de kleine gebruikers van het museum op die manier 
geen verkeerde museumregels aanleren. Het Learning Team ziet er echter geen graten in. Ze doen 
projecten waarbij kinderen zelfs nog meer uit de bol kunnen gaan, zoals bv. de Pitter Patter Painters 
Sessions. Ons lijkt het overdreven, maar het Learning Team is zelf erg enthousiast. 

Uit een recente evaluatie, in juni 2017, bleek dat er in 2016/2017 meer dan 129.000 mensen gebruik 
maakten van de ruimte, wat neerkomt op ca 49% van de bezoekers aan de Walker Art Gallery. Het 
onderzoek wilde zicht krijgen op het gedrag van de bezoekers aan de explore-ruimte en nagaan of ze 
ook de museumzalen bezochten of een bezoek brachten aan andere musea in Liverpool. Men wilde 



ook inzicht krijgen in hoe de bezoekers zich in de explore-ruimte gedroegen, en welke onderdelen ze 
het interessantst vonden om te gebruiken. 106 vragenlijsten werden ingevuld, soms gedeeltelijk. Van 
de respondenten: 

 kwam 72% hoofdzakelijk naar het museum voor The Big Art; 
 kwam 60% met een specifiek doel, voor een specifiek onderdeel; 
 kwam 32% voor de eerste maal; 
 was 50% een regelmatige bezoeker; 
 ging 47% nadien nog op bezoek in de museumzalen; 
 ging 21% ook langs de shop, en 38% langs de cafetaria. 

De grootste groep kinderen was jonger dan 5 jaar. Bijna iedereen was zeer positief over de ruimte en 
de medewerkers. 

Wij hopen dat de restyling spoedig zal gebeuren en dat de ruimte er dan rustiger en hedendaagser 
zal uitzien. 

FORUM 

De verwachtingen zijn alvast hooggespannen, want de explore-ruimte FORUM van de expo Coming 
Out, die we ook bezochten, was zeer geslaagd. Coming Out brengt de 50e verjaardag van The Sexual 
Offences Act van 1967 in beeld. Deze expo beantwoordt aan een maatschappelijke noodzaak, want 
discriminatie van de LGBT+ community is nog steeds een feit. In de expo krijg je aan de hand van 
kunstwerken een beeld van de acties van deze LGBT+ beweging sinds 1967. 

 



In de explore-ruimte FORUM komen zowel historische, sociale als politieke thema’s en aspecten uit 
de expo en de beweging aan bod, en worden specifieke termen verklaard. Er wordt ook gelinkt naar 
het persoonlijke leven van de gebruikers van de ruimte: bezoekers worden uitgenodigd om reacties 
en ideeën op te schrijven. 

De inrichting van de vrij grote ruimte is rustig. Er zijn verschillende opdrachten, wat de ruimte 
geschikt maakt voor verschillende leeftijden. De ruimte kan gebruikt worden door schoolgroepen, 
families, jongeren en volwassenen in de vrije tijd. De ruimte lijkt ons zowel geschikt voor gebruik 
door groepen met gids als door individuele bezoekers. Er zijn doe-activiteiten. Tegelijkertijd is het 
ook een leesplek, of een plek voor gesprek. 

Ten opzichte van de Big Art-ruimte vormt FORUM een groot contrast. Dit oogt veel rustiger en 
hedendaagser. Heel fijn om te zien en te horen van Bethany Farey van het Learning Team dat men 
ook voor de Big Art-ruimte deze kant op wil. 

Mijn algemene bedenking bij deze studietrip is dat de bezochte musea erg hun best doen om ervoor 
te zorgen dat ze een divers publiek  bereiken en dat ze een afspiegeling zijn van de samenleving. 
Deze diversiteit is telkens het resultaat van een intense samenwerking tussen directie, 
conservatoren, curatoren en het learning team. Dit leidt tot een diversiteit in aankoopbeleid, expo’s 
(georganiseerd door curatoren met diverse achtergrond, met deelname van kunstenaars met een 
diverse achtergrond) en publieksaanbod. 

Wij, de musea in Vlaanderen en Brussel, zullen dringend ons beleid moeten aanpassen als ook wij 
een  publiek willen bereiken dat een afspiegeling is van de samenleving. Veel dank voor de kans die 
ons geboden werd om deze inspiratieweek te kunnen meemaken. Enkel door te gluren bij de buren 
kunnen we onze horizon verruimen.” 

Little Liverpool 

Nadia Babazia: “Er was eens, lang geleden, in een land hier niet zo ver vandaan een spin. De spin 
heette Winnie en was met de bananenboten in Liverpool terechtgekomen. In het Liverpool Museum 
vond ze haar nieuwe thuis. Elke dag tussen 10 en 17 uur kunnen kinderen onder de 7 jaar en hun 
ouders of begeleiders samen met Winnie gratis op ontdekking in Little Liverpool, een museum op 
maat van de allerkleinsten. 



 

Little Liverpool opende in 2011 de deuren als vast onderdeel en aparte ruimte van het Liverpool 
Museum, een stadsmuseum dat de rijke geschiedenis van Liverpool vertelt aan zijn stadsbewoners. 
Toeristen zijn meer dan welkom in dit mooie gebouw met een rijke collectie, maar in de eerste plaats 
moet dit een plek zijn waar de inwoners van Liverpool trots zichzelf en hun verhalen herkennen, ook 
de allerkleinsten. 

Wat vooraf ging aan Little Liverpool was een lange intense voorbereiding waarbij een klas van 
vierjarigen partners in crime waren met het museumteam om een unieke tentoonstelling en 
belevingsparcours te maken. Abdelrahman, Abdishakur, Abdulsalam, Afra, Arron, Braaha, Callum, 
Hajr, Iman, Korben, Layna, Maran, Milleke, Mohamed, Muna, Mustafa, Nsuku, Riham, Sarah, Shad, 
Shahen, Sozy, Wa’il, Waseem, Yassin, Yousran, Yusef, Zach en Zachery creëerden samen met 
illustratrice Kate Pankhurst Winnie, de spin van Little Liverpool, kozen objecten, spraken audio in en 
testten alles. Echte cocreatie op kindermaat. 



 

Winnie’s missie is de allerkleinsten in alle rust en veiligheid de tijd van hun leven te bezorgen in Little 
Liverpool en hen – als het even kan - ook nog wat te leren over het wel een wee van de rivier Mercy 
en het belang van het milieu. In een context waarbij samen leren en de onderlinge relatie tussen 
ouder en kind of verzorger en kind centraal staan. Voor de optimale beleving bevat het design van 
Little Liverpool natuurlijke kleuren, is er zoveel mogelijk natuurlijke lichtinval door de ramen (wat de 
ruimte ook van buitenaf zichtbaar maakt en de drempel verlaagt om binnen te komen), worden er 
enkel dingen in de vitrine geplaatst die niet echt aangeraakt mogen worden en is alles zo tactiel 
mogelijk. Op kinderhoogte! Volwassenen moeten zich aanpassen en worden hier en daar wegwijs 
gemaakt door rechthoekige infopaneeltjes. Kwestie van op alle moeilijke kindervragen te kunnen 
antwoorden.   

Om een bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen wordt er gewerkt met tijdsblokken. Maximum 50 
personen kunnen per keer binnen in Little Liverpool. Natuurlijk is er een buggyparking en een plek 
om te verschonen. Voor de baby’s is er een speciaal nest waar ze in alle rust en veiligheid kunnen 
ontdekken, voelen, vallen en opstaan.  

Maar de keuze om te werken met en voor de allerkleinsten in een museale context heeft zo zijn 
consequenties: curatoren moeten leren leven met het feit dat het volledige verhaal onverteld blijft, 
het belevingsparcours met water is duur en onderhoudsintensief, hands-on betekent ook meer risico 
op defecten, dus de reparatiewerken moeten erbij genomen worden. Gelukkig weegt dit niet op 
tegen de hoge bezoekerscijfers en de verschillende doelgroepen die Little Liverpool mag ontvangen. 
Op korte tijd ontpopte Little Liverpool zich als place to be voor scholen, kindercrèches, 
moedergroepen, vadergroepen en projecten met vluchtelingen. Voor kinderen met autisme zijn er 
speciale ‘early mornings’. Kortom, een familiemuseum voor iedereen! 



Of hoe musea prachtige verhalen vertellen, maar ook een andere maatschappelijke rol hebben. Op 
een originele, lichte en ontspannen manier ouders versterken in hun rol van opvoeder en kinderen 
de kans geven om op verschillende manieren te ‘leren’ en talenten te ontdekken. De collectie van het 
museum is hierbij een startpunt. Het eindpunt is volgens mij een frisse, open kijk op opvoeden, 
samen (leren) en vooral samen een leuke tijd doorbrengen. 

Ik kijk persoonlijk al uit naar Little Antwerp, een verhaal over Antwerpen, aan de Schelde, gemaakt 
samen met en voor kinderen. Alle kinderen van ’t stad. Waarbij het museum niet alleen een plek is 
om te bezoeken maar om te zijn, waar kinderen ontdekken, samen leren en vooral genieten van een 
gezellig ontspannen moment met hun ouders. En het museum voor iedereen een inspirerende plek 
wordt waar niet enkel de collectie tot leven komt, maar kinderen aan de slag gaan en ongekende 
talenten ontdekken. En ouders glimlachend buitenstappen. Alle ouders van ’t stad.” 

International Slavery Museum en Merseyside Maritime Museum 

Geertje Cools: “ In het Verenigd Koninkrijk is de superdiverse maatschappij voor een stuk ook het 
gevolg van de overzeese, koloniale geschiedenis van het Empire. We zijn benieuwd op welke manier 
het International Slavery Museum en het Merseyside Maritime Museum hiermee omgaan in hun 
opstelling, publieksbemiddeling, en hun werking met de diverse gemeenschappen in de stad. 

 

Beide musea maken deel uit van National Museums Liverpool. Het museum over slavernij bevindt 
zich op de bovenste verdieping van het gebouw van het maritiem museum en is tien jaar oud. Er is 
een uitbreiding gepland met ruimte voor educatieve programma's, onderzoek en activiteiten voor de 
gemeenschap. Nu valt vooral de drukke opstelling op, met een verhaal over West-Afrika waarbij veel 
objecten en kunstvoorwerpen worden getoond, het historische verhaal van de trans-Atlantische 
slavenhandel waarin Liverpool als haven een belangrijke rol speelde, en ook de erfenis van slavernij 
wordt belicht, waaronder thema's als racisme en muziek. 



Er is eveneens aandacht voor hedendaagse vormen van slavernij en kinderarbeid aan de hand van 
getuigenissen die worden getoond op schermen. Mensen vertellen over hun eigen ervaringen. Het 
museum neemt duidelijk een standpunt in tegen slavernij en voor mensenrechten. Continuing the 
Journey is een multimediacollectie met interviews, foto's en film die ter plekke wordt voorgesteld 
maar die ook online ontsloten is. Verhalen van mensen die nu in Liverpool wonen of er geboren zijn 
maar wier roots in Afrika liggen, worden zo verzameld, bewaard en getoond. 

Het museum betrekt de zwarte gemeenschap op meerdere manieren, onder andere via gesprekken 
en rondleidingen met mensen wier verhaal in de opstelling wordt getoond. Zo was Barbara Tasker, 
wiens voorouders deels slaven en deels zeelui waren, met veel passie leerlingen aan het bevragen. 
"Waren jouw grootouders Iers, Schots of Italiaans? Waar gingen ze naar school?" Ze spoorde de 
groep op een enthousiaste manier aan om onderzoek te doen naar hun familiegeschiedenis, en de 
jongeren hingen aan haar lippen. 

Het International Slavery Museum organiseert ook archiefworkshops voor inwoners van Liverpool. 
Onder het motto 'vertel je eigen verhaal' worden mensen gestimuleerd en opgeleid om vooral oude 
foto's op een goede manier te bewaren. Het museum werkt hiervoor samen met een 
jongerenorganisatie in een buurt waar veel mensen wonen van Pakistaanse, Japanse en Italiaanse 
afkomst. Met het project Hidden Histories, Hidden Historians wil het museum ook aantonen dat 
diversiteit een gemeenschap sterker kan maken. 

In het Merseyside Maritime Museum wordt de diverse maatschappij net iets minder 
gerepresenteerd. Scheepsbouw staat in de kijker, de lokale rederij Cunard Line, en enkele bekende 
schepen zoals Lusitania en Titanic (een schip van rederij White Star Line, in 1869 opgericht in 
Liverpool). In de kelder is er een opstelling met als titel Emigranten naar een Nieuwe Wereld maar 
mensen komen er amper aan bod. Het is opnieuw vooral een verhaal van schepen, met veel decor en 
ouderwetse scenografie, en er wordt geen link gelegd met hedendaagse migratie. Het is natuurlijk 
een maritiem museum, de focus ligt anders, maar het opnemen van verhalen van mensen van 
vroeger en nu, wat de bovenburen van het Slavery Museum wel doen, en bij ons ook in het Red Star 
Line Museum gebeurt, kan meer bezoekers van verschillende achtergronden aantrekken.” 

 

http://www.straycatmedia.org/portfolio/exhibition-photos/
http://blog.liverpoolmuseums.org.uk/2017/09/tell-your-own-story-at-our-how-to-archive-workshop/
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/index.aspx

