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Dit projectboek vertelt het verhaal van het TETRA-

Omwille van deze kracht van verhalen, is er vanuit

Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

voor het onderwerp. Zo ook vanuit de erfgoedsector.

project Scan4Stories, dat de steun kreeg van het
(VLAIO). Er was eens ... in het najaar van 2018 een
vraag vanuit het werkveld over het gebruik van

Immersieve Technologie en Storytelling binnen een

erfgoedcontext, en een idee om hierop in te spelen

Intro

vanuit de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest).
Scan4Stories was geboren!

Storytelling, een echt buzzword. Een hippe,

verschillende disciplines bijzonder veel interesse
Het vertellen van verhalen, verhalen over sites,

objecten en mensen, ligt namelijk aan de basis van

de werking van vele erfgoedinstellingen. De recente
digitale en technologische evoluties zorgen op hun

beurt echter voor nieuwe mogelijkheden en nieuwe
manieren om verhalen te vertellen, vorm te geven
en over te brengen.

verengelste term voor hetgeen zo eigen is aan

Intro het tweede buzzword of buzzwords, namelijk

en communiceren in de vorm van verhalen. Ook

Technologie verstaan we Augmented, Virtual en

de mens, het vertellen van verhalen. We denken
als we er ons niet echt bewust van zijn, zoals

wanneer we dromen, “creëren” we verhalen. Deze

verhalen spelen een sleutelrol bij het connecteren
met anderen. Ze zijn essentieel om kennis over te
brengen, mensen te engageren, te overtuigen,...
Onderzoek heeft aangetoond dat verhalen de

aanmaak van verschillende hormonen activeert,

die ervoor zorgen dat er empathie en engagement
ontstaat en dus een hechtere relatie tussen

het verhaal en de ontvanger tot stand komt.

Immersieve Technologie. Onder Immersieve

Mixed Reality. En ook hier geldt dat dit geen nieuwe
technologieën zijn die plots komen opzetten. De
eerste experimenten met brillen en concepten

dateren reeds van de jaren ’50-’60. Waar het toen
ging over complexe en zware hardware set-ups
die gebruikt werden voor vaak experimentele
concepten, zien we de laatste jaren steeds

stabielere, mobielere en flexibelere oplossingen
verschijnen die er steeds beter in slagen om de

gebruiker te laten geloven dat die zich in een nieuwe
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omgeving bevindt. Door deze evoluties zien we

structuur als op vlak van terminologie, opgemaakt

in musea en erfgoedinstellingen. Immersieve

kenmerken van goeie Storytelling. Ga gerust op

deze technologieën ook vaker en vaker verschijnen
Technologieën creëren hier namelijk zowel op vlak
van reconstructie, exploratie, educatie,...

nieuwe perspectieven en mogelijkheden.
Wanneer deze Immersieve Technologieën worden
ingezet als medium om verhalen te vertellen,

kunnen echte immersieve belevingen gecreëerd

worden die het niveau van de gimmick overstijgen.
Dit projectboek schetst de weg die de

onderzoeksgroepen, de erfgoedpartners en

de technologiepartners samen, hetzij voor het

overgrote deel virtueel, hebben afgelegd. Ook de

projectresultaten worden hier, weliswaar beknopt,
besproken. Dit betekent dat de resultaten van de

brainstormsessies, de prototypes en het framework
worden voorgesteld. De kracht van Storytelling

aanhalen maar het hier niet toepassen, zou jammer
zijn. Dit projectboek werd dan ook, zowel op vlak van

met een knipoog naar enkele van de fundamentele
ontdekking! Laat dit projectboek een inspiratiebron
en een begin zijn voor nieuwe ideeën.

Ideeën waarbij wij, vanuit de opleidingen Toerisme
en Recreatiemanagement en Digital Arts &

Entertainment, in de toekomst graag een helpende
hand bieden bij de uitwerking!

Vooraleer het verhaal echt aan te vatten, bedank ik
via deze weg graag nog de verschillende partners
uit het werkveld voor hun input en feedback. Extra
dank aan Gaël en Joran voor hun inzet, creatieve

geest en realisatie van de prototypes. En een dikke
merci aan Merel voor alle feedback en onmisbare
hulp bij het in goede banen leiden van het

Scan4Stories-project. Bedankt ook aan de Vicky’s en
de externe experten! It’s been a fun ride!
Fauve Vanoverschelde
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Personages

Het verhaal van Scan4Stories kan, zoals elk ander verhaal, niet bestaan zonder
personages. De hoofdpersonages (aka “de helden”) worden hier kort aan u

voorgesteld. Een meevaller voor Scan4Stories is het ontbreken van een echte
vijand in het verhaal! Aan obstakels daarentegen was er geen tekort.

Howest
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HOWEST is een dynamische hogeschool met een focus op innovatie, creativiteit en

ondernemingszin. Haar kernwaarden‚ “serve-empower-care” stimuleren een open,
pluralistische en internationale kijk op onderwijs, onderzoek en maatschappelijke

dienstverlening. In samenwerking met internationaal vooraanstaande academische,
social profit- en bedrijfspartners, heeft HOWEST een stevige reputatie opgebouwd in
toepassingsgericht onderzoek, dienstverlening en levenslang onderwijs.

Digital Arts
& Entertainment
Digital Arts & Entertainment is het kenniscentrum in Vlaanderen op het gebied van
interactieve 3D. De driejarige bacheloropleiding stoomt studenten klaar voor een

Toerisme en
Recreatiemanagement
De opleiding Toerisme en Recreatiemanagement
leidt studenten op tot dé vakantiemakers van de

toekomst. Vakantiemakers zijn vooral gepassioneerde
wereldburgers en leergierige verkenners die in

staat zijn innovatieve reis- en vrijetijdsbelevingen te
ontwerpen, te verkopen en te begeleiden.

job in de nationale en internationale game- of VFX-industrie met specialisaties in 3D

De opleiding startte recent met toegepast onderzoek

en Independent Game Production. In 2017 en 2018 werd de opleiding verkozen tot beste

werkveld te garanderen. In lijn met de trends in

Animation, Visual Effects, Game Development, Game Graphics Production, Sound Design
‘game design and development’-school wereldwijd door The Rookies, een onafhankelijke
internationale jury.

De opleiding DAE beschikt over een eigen onderzoeksgroep, DAE-Research. Het motto

van de onderzoeksgroep is “sector innovation through game technology”, waarbij we dus

beogen om in diverse sectoren tot innovatie te komen met behulp van game-technologie,
vaak via interdisciplinaire samenwerking met andere onderzoeksgroepen. Een tweede

pijler is kennis laten terugvloeien rond state-of-the-art naar ons curriculum. Alle projecten

gebeuren in samenwerking met bedrijven en organisaties uit heel uiteenlopende sectoren
zoals sport, erfgoed, maakindustrie, zorg, onderwijs, logistiek enz.

om zo een evenwichtige wisselwerking met het

toerisme koos de opleiding voor digitale innovatie en
Storytelling als onderzoeksniche, onder de ruimere

noemer van “Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid”.
Het is de bedoeling om maximaal te streven naar

interdisciplinaire onderzoeksprojecten, met partners
binnen of buiten Howest.
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VLAIO
Scan4Stories is een TETRA-project. Met het TETRA-programma

stimuleert het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen

Partners
Scan4Stories werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van de verschillende
partnerorganisaties uit verschillende sectoren. Deze partners vormden samen

de begeleidingsgroep van het project. Volgende ondernemingen en (koepel-)
organisaties werkten mee aan het project:

(VLAIO) kennisoverdracht tussen instellingen van het hoger

onderwijs (hogescholen en universiteiten) en ondernemingen. TETRA
steunt toepassingsgerichte projecten die een innovatief concept
bestuderen en waarvan de resultaten door ondernemingen in

Vlaanderen kunnen worden gebruikt binnen hun bedrijfsprocessen.
De projecten zijn collectief en open voor elke organisatie in de

Europese Gemeenschap. De resultaten zijn gericht op economische
valorisatie en kunnen daarnaast ook worden ingezet bij de aanpak

van een maatschappelijke uitdaging. TETRA stimuleert projecten die

zowel economische als maatschappelijke duurzaamheid nastreven.
Ook de terugkoppeling naar het onderwijs is een belangrijk

aspect. De steun voor TETRA projecten bedraagt 92,5 procent van
de aanvaardbare begroting. Ondernemingen uit de doelgroep
cofinancieren het project voor 7,5 procent.
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“Scan4Stories werd
mede mogelijk
gemaakt door de inzet
van de verschillende
partnerorganisaties uit
verschillende sectoren.”
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HOWEST SCAN4STORIES 21

Laat ons even terugkeren naar die vraag uit het werkveld en

het idee om hierop in te spelen binnen Howest. Het waren de

opleidingen Toerisme en Recreatiemanagement en Digital Arts &

Entertainment die de hoofden bij elkaar staken en een TETRA-dossier
indienden bij VLAIO. Een TETRA-project zou hen de kans geven om 2

jaar lang onderzoek te doen naar de mogelijkheden van Storytelling

Inciting
incident

en Immersieve Technologie voor de erfgoedsector.

Het projectidee voor Scan4Stories bestond uit drie luiken. Een eerste
luik waarbij voornamelijk aan kennisopbouw en kennisvertaling
gedaan moest worden omtrent Storytelling en Immersieve

Technologie. Een tweede luik waarbij verschillende prototypes

uitgewerkt en ontwikkeld zouden worden. En een derde luik dat
de verzamelde kennis en ervaringen moest bundelen in een

bruikbare workflow voor het werkveld. De ultieme doelstelling van

deze projectopzet was om erfgoedspelers en technologiepartners
zelf aan de slag te laten gaan met storytelling en Immersieve
Technologie.

Eind mei 2019 kwam het positieve nieuws van VLAIO binnengerold.
Het Scan4Storiesproject werd goedgekeurd! Een team werd

samengesteld en alles werd in gereedheid gebracht om in oktober
2019 van start te gaan.

04

HOWEST SCAN4STORIES 23

Oktober 2019, Scan4Stories gaat van start.

of effectieve personen, sterke personages tonen

over Storytelling! Toch slagen we er in enkele

Het hoofdpersonage heeft vaak een intern en extern

Verdrinken we even in een overvloed aan literatuur
algemene lijnen uit te zetten en Storytelling

fundamentals te formuleren die we kunnen
gebruiken om verhalen vorm te geven.

Personages

Verhalen draaien niet om dingen, maar om mensen.
Personages zijn essentieel voor het creëren van

Rising Action

een verhaal dat aanspreekt bij het publiek en blijft
plakken.

Iedereen is gelijk, en toch zo anders. Ook dit geldt
voor personages. Doorheen het verhaal zullen
de personages geconfronteerd worden met

problemen die ze moeten oplossen, obstakels die ze
moeten overwinnen. Elk personages zal dit op zijn/

haar eigen manier doen en op die manier een eigen
indruk nalaten. Bij elke beslissing die een personage

neemt, wordt een stukje van de psychologie van het
personage getoond.

Om een personage vorm te geven, ga je op zoek
naar het interne conflict van het personage. Hoe

wil het personage overkomen bij de buitenwereld,

hoe wil het personage zijn en hoe is het personage
echt? Of het hier gaat over fictieve personages

steeds conflict en zijn constant in strijd met zichzelf.
doel en verhaal. Het personage wil een bepaald

doel bereiken, dit is het externe doel. Het externe
doel is duidelijk (zoals het terugvinden van een

familielid, het voorkomen van een ramp ... ), terwijl

het interne doel eerder draait om het bereiken van
een eerder existentieel doel zoals het vinden van
liefde en acceptatie.

Als verhalenverteller moet je steeds trachten een

boeiend hoofdpersonage uit te werken. Zorg daarbij
zeker ook voor een achtergrondverhaal (backstory)
om bepaalde gedragingen en keuzes van het

personage te verklaren. Het achtergrondverhaal

of “backstory” (wat ging vooraf aan het moment
waarop het publiek het personage leert kennen)
en de evolutie van het personage doorheen

het verhaal zijn essentieel voor het creëren van

boeiende personages. Het achtergrondverhaal

hoeft niet per se volledig aan het publiek te worden
verteld, maar het is voor de schrijver wel essentieel
om een consistent personage te creëren. De

evolutie van een personage, ook wel de character’s
arc genoemd, wordt vaak aangedreven door de
manier waarop het personages met conflicten,
obstakels en keuzes omgaat.
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zoals tegengestelde meningen of andere doelen,

Een overzicht van de meest courant gebruikte

De Hero’s Journey van Vögler

duidelijk wordt gemaakt.

goed verhaal op te bouwen. Vaak gebruikte

Campbell die een verhaal opdeelt in 12 fases. Vögler

zorgen ervoor dat deze emotionele betekenis

Naast de protagonist en de antagonist, verschijnen

De 3-aktestructuur

protagonist en antagonist en worden vaak als

einde, toch? Drie delen of aktes die aan elkaar

tweedimensionaal omschreven (terwijl protagonist
en antagonist als driedimensionaal worden

omschreven). De ondersteunende personages zijn
vaak vrienden, bondgenoten, kennissen van het
hoofdpersonage.

Structuur, conflict en obstakel

personage. Vaak is er het hoofdpersonage, de

protagonist, en een tegenstander, de antagonist.

De wisselwerking tussen beide personages en de

evolutie van hun relatie en karakter zorgen ervoor
dat er een emotionele band met het publiek

opgebouwd kan worden. De conflicten die zich

tussen de protagonist en antagonist ontwikkelen,

Ze kunnen in principe vrij worden toegepast en

waar de 3-aktestructuur op neerkomt.
De 5-aktestructuur

De 5-aktestructuur kan eigenlijk kort worden

omschreven als de verfijndere versie van de
3-aktestructuur.

Joseph Campbell tot het formuleren van een

toepasbaar voorgesteld na het analyseren en

vergelijken van verhalen. De verhaalstructuren

namen doorheen de geschiedenis verschillende

vormen aan. Deze structuren komen voor in theater,
literatuur, film, games,... Ze werden over de jaren

heen aangepast aan nieuwe verhaalvormen. Vaak

was de opkomst en evolutie van nieuwe media een
drijfveer voor innovatieve verhaalvormen.

voor scriptwriters.

worden gelinkt door opeenvolgende acties. Dat is

helpen om een goed verhaal te structureren.

verhaalstructuren als “universeel” en algemeen

ontwikkelde deze verhaalstructuur als handleiding

Deze verhaalstructuren worden gebruikt voor het

De Monomythe van Campbell

Doorheen de geschiedenis werden verschillende

Een beknoptere versie van de Monomythe van

Elk verhaal heeft een begin, een midden en een

Het opbouwen van een goed verhaal is moeilijk. Er

bestaan echter enkele verhaalstructuren die kunnen

Een verhaal heeft doorgaans meer dan één

verhaalstructuren zijn de volgende:

vaak ondersteunende personages in het verhaal.
Deze personages zijn minder uitgewerkt dan de

HAKUHODO KENNIN-JI

verhaalstructuren kan helpen om zelf een

creëren van verhalen voor de verschillende media.
aangepast. Kenmerkend voor deze structuren is
dat het verhaal gedreven wordt door conflicten

of obstakels die het doel van het hoofdpersonage
moeilijk bereikbaar maken. Deze conflicten en
obstakels brengt dynamiek in het verhaal.

Het bestuderen van mythes en sagen, brengt
“algemene formule” die volgens hem aan de

Geïnteresseerd om deze verhaalstructuren

Thousand faces” beschrijft hij een verhaalstructuur

te weten te komen? Dan verwijzen we graag

basis ligt van elk verhaal. In zijn “Hero with a

opgebouwd uit 17 fases die het verloop van een
verhaal beschrijven.

van dichtbij te leren kennen en hier meer over
naar de e-learningmodule op de website van
Scan4Stories.
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Het verhaal van Scan4Stories kan,
zoals elk ander verhaal,
niet bestaan zonder personages.
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Interactiviteit

De mate waarin deze interacties het verhaal en de

spanning tussen interactie, de vrijheid en de

diverse media om verhalen mee te vertellen.

Technologie is dat verhalen interactief kunnen

van “Agency” bij het publiek: het gevoel iets te

controle van de auteur anderzijds, wordt ook wel de

Storytelling & games

De grootste toegevoegde waarde van Immersieve
worden. Als we echter te sterk vasthouden aan de

Storytelling fundamentals lukt dat niet. We moeten
dus de traditionele verhaalstructuren durven

loslaten om tot nieuwe concepten te komen die
passen bij de nieuwe media.

Wanneer we dit doen komen we in het vaarwater
van Digital Storytelling, Interactieve verhalen,

games, VR- en AR-storytelling. Het grote verschil

met de traditionele verhaalvormen? Het gebruik van

beleving beïnvloeden zal zorgen voor een gevoel
betekenen.

“Het publiek is niet louter
toeschouwer meer, maar
wordt deel van het verhaal.
Interactie bestaat natuurlijk in
verschillende vormen.”

interactieve media en de nieuwe rol van het publiek.

De rol van het publiek

Traditionele media vertellen vaak lineaire verhalen
waarbij het publiek weinig in de pap te brokken

heeft. Storytelling voor Immersieve Technologie

biedt hier echter heel wat nieuwe mogelijkheden.
Immersieve Technologie laat namelijk interactie
toe. Het publiek is niet louter toeschouwer meer,

De actieve rol van het publiek, als (mede-)

zich. Storytelling verwijst hier effectief naar de

Storytelling fundamentals zoals structuur, conflict,

obstakels en personages zoals deze reeds werden
besproken. In plaats van de verhalen neer te

schrijven of te vertellen, grijpen Digital Storytellers
naar digitale media zoals internet, social media,
Immersieve Technologie.

vormgeven en structuren op een andere manier

(MUD’s), tot Hypertext en verhalen die via e-mail

impliceert dat we de manier waarop we het verhaal
“moeten” benaderen. “Moeten”, want de traditionele
verhaalstructuren worden ook voor interactieve

verhalen gebruikt en zijn vaak een goed startpunt.

Waar vinden we namelijk het juiste evenwicht tussen

keuzes te maken die de verhaallijn beïnvloeden.

Digital Storytelling, de term spreekt enigszins voor

Digital Storytelling evolueert bij aanvang in de

mogelijk zijn om te interageren met objecten, je

aan te gaan met een personage of om bepaalde

Digital Storytelling

auteur of misschien zelfs die van een personage,

Storytelling waarbij een rol is weggelegd voor het

vrij te verplaatsen in een ruimte, een conversatie

“narrative paradox” genoemd.

podcasts, digitale foto/video, blogs, games en zelfs

maar wordt deel van het verhaal. Interactie bestaat
natuurlijk in verschillende vormen. Zo kan het

mogelijkheden van de gebruiker enerzijds, en de

publiek is dan ook vaak een evenwichtsoefening.

Agency voor het publiek en de immersie en emotie
die worden getriggerd door de plotontwikkeling
en de sterke personages. Deze tegenstelling of

jaren ’80 van de eerste Multi-User Dungeons

worden verspreid. Wanneer het internet in de

21ste eeuw echt doorbreekt, zien we microcontent
(blogs, podcasts, video’s ... ) verschijnen en raken
mensen verbonden dankzij sociale architectuur
op platformen zoals MySpace. Deze evoluties

zetten zich verder tot het medialandschap dat
vandaag bestaat waarbij sociale media zoals

Facebook, Instagram, Twitter en TikTok niet meer

weg te denken zijn als storytelling media. We zien

op vandaag dan ook een zeer breed aanbod aan

Gelijktijdig met de evolutie van het internet, zien
we ook dat games toenemen in diversiteit en

bereik en dat deze ook steeds vaker als storytelling
medium worden ingeschakeld. Bijna alle games
vertellen wel een soort verhaal. Of het nu de

manier is waarop je als speler van het ene level
naar het andere overgaat (bijvoorbeeld bij een

puzzelgame), een complex verhaal met personages,
verhaalstructuur, conflicten en obstakels of iets
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tussenin, games slagen er als geen ander in om
de speler onder te dompelen in de wereld van

het spel. Naar deze onderdompeling wordt ook

wel als immersie verwezen. Om immersie in een

game te bereiken is het van cruciaal belang dat

de storyworld consistent is en voorzien is van een

duidelijke set van regels. Om de speler het gevoel
van aanwezigheid, of presence, in het spel te

VIRTU AL REALITY IM M ERSIVE TEC HN O LO G Y AU G M EN T E D R E A LITY
IM M ERSIVE TEC HN O LO G Y VIRTU AL REALITY IM M ERSIVE TECH NOLOGY

AU G M EN TED REALITY IM M ERSIVE TEC HN O LO G Y VIRTUA L RE A LITY

VIRTU AL REALITY IM M ERSIVE TEC HN O LO G Y AU G M EN T E D R E A LITY

geven, moet de “architectuur” van het spel vlot

te voorspellen welke keuzes een speler gaat maken

Storytelling voor Immersieve Technologie

het letterlijk moeten uitleggen van de spelregels.

games zijn met een eerder lineair verhaal, waarbij

wordt gekenmerkt, zien we ook bij Immersieve

verstaanbaar zijn. Niets zo immersie-brekend als
Om de immersie te versterken, spelen games zoveel
mogelijk in op verschillende zintuigen van de speler.
Zo wordt aandacht besteed aan een soundtrack,

de consistentie van de sounds, de algemene look

of hoe hij het spel zal spelen. Dit betekent dat er

de speler weinig invloed heeft op het verloop van
het verhaal, maar dat er ook games zijn met een
non-lineair verhaal.

en feel, de setting en sfeer. Om het effectieve

De speler krijgt bij een dergelijk verhaal de kans om

verschillende middelen ingezet. Vaak zien we tekst

te volgen, of vrij te bewegen binnen de wereld van

verhaal van een game over te brengen, worden
verschijnen, zijn er de zogenaamde cut-scenes

waarbij op filmische wijze stukjes verhaal worden
getoond of is er een audioverhaal.

Maar ook in de gameplay zelf of in de omgeving

waarin het spel zich afspeelt, kan het verhaal vervat
zitten. Het is dan vaak aan de speler om naar de

verschillende stukjes verhaal op zoek te gaan en

het verhaal zelf te reconstrueren. Het is hier dat de
interactie op verhaalniveau echt zijn intrede doet.

Het is in een spel namelijk niet steeds mogelijk om

bepaalde keuzes te maken en dus een andere weg
het spel en de stukjes verhaal op zijn eigen tempo
en volgorde te ontdekken.

Algemeen stellen we vast dat de Storytelling

fundamentals zoals personages, conflicten en

obstakels en zelfs de traditionele verhaalstructuren

ook in games worden gebruikt. Er wordt in dat geval
getracht om de verschillende aktes van het verhaal
te laten samenvallen met bepaalde acties in het

spel. Op die manier vloeien verhaal en gameplay
samen tot een immersieve beleving.

De interactiviteit waardoor Storytelling in games
Technologie (hieronder verstaan we Augmented,
Virtual en Mixed Reality) terugkeren. Immersieve
Technologie staat, in tegenstelling tot games,

eigenlijk nog in haar kinderschoenen. Dit betekent
dat er nog weinig consensus is omtrent hoe we

aan de hand van Immersieve Technologie verhalen
kunnen vertellen. Dit impliceert dat voor inspiratie
vaak naar andere media wordt teruggegrepen.

We zien bijgevolg ook hier opnieuw de traditionele
elementen van storytelling terugkeren. Maar
ook de interactiviteit van games verschijnt

binnen Immersieve Technologie. Storytelling voor
Immersieve Technologie is bijgevolg vaak een

combinatie tussen traditionele storytelling, game

mechanics en nieuwe manieren om verhalen over
te brengen.
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“Storytelling voor Immersieve Technologie is vaak
een combinatie tussen traditionele storytelling,
game mechanics en nieuwe manieren om verhalen
over te brengen.”

mogelijkheid om een verhaal te vertellen vanuit
verschillende perspectieven. Zo kan het publiek

een zogenaamde “fly on the wall” zijn waarbij ze

het verhaal als observator zien afspelen, maar het
publiek kan ook het hoofdpersonage zijn dat alles

zelf meemaakt. Om dit alles te combineren binnen
Wanneer we kijken naar hoe verhalen verteld

te bepalen waar te kijken en hoe te navigeren. Als

dan zien we heel wat experiment. We zien lineaire

naar manieren om aan de hand van licht, audio,

worden aan de hand van Immersieve Technologie
verhalen die eerder filmisch zijn opgevat waar het
publiek weinig tot geen interactiemogelijkheden

storyteller ben je hier de gids en moet je op zoek

visuele clues de kijkrichting van het publiek te sturen.
Deze ruimtelijkheid creëert mogelijkheden maar

één beleving is ook hier een consistente storyworld
nodig waarbinnen alles klopt, waarbinnen het

publiek het gevoel krijgt echt aanwezig te zijn en er
deel van uit te maken.

vraagt ook tijd.

Technologie

een ervaring krijgt voorgeschoteld waar ze nadien

Verwacht van een immersieve beleving niet

aan technologie en de technologische evoluties.

we verhalen vertellen aan de hand van Immersieve

Geef het publiek de kans zelf initiatief te nemen

krijgt, tot interactieve belevingen waar het verhaal

niet meer echt wordt verteld maar waar het publiek
hun eigen verhaal over kunnen vertellen. Wanneer
Technologie zijn er een aantal specifieke zaken

waar we rekening mee moeten houden. Zo zien we
enerzijds lineaire verhalen die eerder filmisch zijn

opgevat en zien we anderzijds interactieve verhalen
waarbij de keuze of inbreng van de “kijker” effectief
een rol speelt. Nog meer dan bij games, zijn er

een aantal specifieke zaken waar rekening mee

gehouden moet worden wanneer we het hebben
over Storytelling en Immersieve Technologie. Zo

moet je een verhaal voor Immersieve Technologie
ruimtelijk voorstellen en niet noodzakelijk lineair.

Het publiek krijgt namelijk de mogelijkheid om zelf

dezelfde snelheid als van een filmische voorstelling.
maar gun ze hiervoor ook de nodige tijd. De

mechanics die games gebruiken om verhaal te
verweven, kunnen ook hier oplossingen bieden

om interactie te faciliteren. Er kan interactie zijn op
niveau van het verhaal maar zeker ook op niveau

van die ruimte door het publiek de kans te geven te
interageren met objecten en personages, door ze

vrij te laten navigeren en ze toch te sturen door ze

bepaalde zaken te laten verzamelen en ze hiervoor

te belonen. Vertrouw ook op het publiek dat ze hierin
zullen slagen en dat ze het verhaal uiteindelijk zullen
meekrijgen. Immersieve Technologie biedt ook de

Interactieve Storytelling is vaak sterk gerelateerd
Dit is echter niet uitsluitend het geval. Er kunnen

namelijk verschillende voorbeelden van Interactieve
Storytelling teruggevonden worden waarbij geen
technologie wordt gebruikt. Zo is er bijvoorbeeld

storytelling als performance, literatuur, theater en

zijn er de verschillende Role Playing Games (RPG’s).
Scan4Stories focust echter op het vertellen van

verhalen aan de hand van Immersieve Technologie.
Het wordt dan ook tijd om dit laatste verder toe te
lichten.
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Immersieve Technologie

Virtual Reality of VR dompelt

Onder Immersieve Technologie worden hier

in een virtuele wereld, zonder

de gebruiker volledig onder

Augmented, Virtual en Mixed Reality verstaan. Wat

enige mogelijkheid om de

deze technologieën juist inhouden? Dat kunnen

realiteit nog waar te nemen.

we best uitleggen aan de hand van enkele visuele

VR zorgt op deze manier voor

voorbeelden.

een beleving die de visuele

perceptie, het gehoor en zelfs

VRTECHGLOBAL

VR

het gevoel van een “echte”
beleving benadert.

AR
Augmented Reality of AR zorgt ervoor dat de

Mixed Reality of MR zorgt voor een mix

realiteit wordt aangevuld en verbeterd/versterkt
wordt met virtuele en computer gegenereerde

content zonder dat de realiteit wordt vervangen of
dat deze verdwijnt. AR kan ook interactie met deze
virtuele objecten of layers mogelijk maken.

MONT-SAINT-MICHEL HOLOLENS MICROSOFT

MR

van realiteit en virtuele informatie door

technieken uit AR en VR op een unieke manier
te combineren binnen één technologie,

waardoor de grenzen tussen de realiteit en de
virtuele wereld vervagen.
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Erfgoedsites, musea en archeologische sites, maar
ook artefacten en schilderijen, om maar enkele

voorbeelden te geven, kunnen aan de hand van
technologie en Immersieve Technologie op een

nieuwe manier worden verrijkt en aan de bezoekers
voorgesteld worden. Naast het verrijken van de

van de mogelijke toepassingen binnen een
erfgoedcontext zijn:

elkaar in contact te brengen.

in de vorm van een geleide tour.

Exploratie > helpt de bezoekers zich de historische

technologie op de achtergrond belanden, bestaat

stellen en te ontdekken om nieuwe interpretaties,

in stand gehouden door de sceptische houding

van sommigen ten opzichte van technologie en
de meerwaarde ervan. Anderzijds speelt ook de

ingezet worden om problemen of beperkingen op te
lossen en nieuwe interpretaties voor te stellen.

AR, VR en MR worden binnen een erfgoedcontext
voor verschillende doeleinden gebruikt. Enkele

De erfgoedsector is een zeer diverse sector met een
grote verscheidenheid aan organisaties. Musea,
erfgoedsites, steden, erfgoedcellen ... zijn slechts

enkele van de mogelijke organisatievormen. Het

selecteren van relevante prototypes bleek bijgevolg
geen eenvoudige taak. Om de partners van de
begeleidingsgroep hierbij te betrekken, werden

nieuwe inzichten in de site te verwerven.

interactieve manier mee om te gaan. Reconstructie

technologie). Dit terwijl technologie zou moeten

Brainstorms

zich hoofdzakelijk tot experten met de bedoeling om

zo dat technologie vaak ingezet wordt om een

te bekomen (omwille van de mogelijkheden van

reconstructie als aan educatie.

inzichten en kennis te verzamelen. Exploratie richt

Reconstructie > helpt bezoekers zich een site voor te

showelement toe te voegen of een wauw-effect

zodat zowel aandacht wordt gegeven aan

en hedendaagse situatie van erfgoed voor te

manier waarop technologie op vandaag gebruikt

wordt binnen erfgoed hierbij een rol. Het is namelijk

reconstrueren en bepaalde informatie meegeven

bezoekerservaring van erfgoedsites en musea, vaak

Het vooroordeel dat technologie ervoor zorgt dat

echter nog steeds. Enerzijds wordt dit vooroordeel

overlappen. Een toepassing kan een erfgoedsite

en immaterieel erfgoed.

Exhibition > enhancement: verbeteren van de

de site, artefacten of objecten door toedoen van

verschillende van deze doelstellingen elkaar kunnen

Educatie > aanleren van geschiedenis van cultureel

beleving, kan Immersieve Technologie ook gebruikt
worden om bezoekers op een nieuwe manier met

Het spreekt voor zich dat binnen één toepassing

drie brainstormsessies georganiseerd met elk

een verschillende focus. Dit om in eerste instantie

enkele mogelijke concepten te genereren. Er werd

stellen en geeft hen de mogelijkheid om hier op een
richt zich niet, of toch niet hoofdzakelijk, tot experten
en heeft niet als doel om nieuwe inzichten aan te
reiken.

Virtuele musea > virtueel creëren, simuleren en

presenteren van cultureel en immaterieel erfgoed.

gefocust op “objecten”, “sites” en “historische

“Het vooroordeel dat
technologie ervoor zorgt
dat de site, artefacten of
objecten door toedoen
van technologie op de
achtergrond belanden,
bestaat echter nog
steeds.”

gebeurtenissen”.

Om deze brainstormsessies te faciliteren, werkten

we samen met het Innowiz-team van het Industrial
Design Center van Howest. Innowiz (Innovation

Wizard) is een brainstormtool die werd ontwikkeld
door onderzoeksgroepen binnen Howest en

Universiteit Gent. De tool combineert een vierstappen-methode met een breed scala aan
inspirerende technieken.
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Deze combinatie zorgt voor een efficiënte aanpak

Exhibition enhancement

Augmented Reality ter vervanging

vooruitgang. Door enerzijds structuur aan te

ingezet om tentoonstellingen of erfgoedsites

Aan de hand van een Augmented Reality applicatie

brengen en anderzijds inspirerend op te treden,

biedt Innowiz voordelen voor zowel creatievelingen
en ontwerpers als voor bedrijven en onderzoekers.

De vier stappen die bij Innowiz aan bod komen zijn
probleemdefinitie, ideeëngeneratie, selectie en

Steeds vaker worden Immersieve Technologieën
te verrijken of “enhancen”. Op deze manier

kunnen statische objecten, zoals schilderijen en

erfgoedobjecten maar ook erfgoedsites op een
interactieve manier ontsloten worden.

communicatie. Elke stap wordt gekenmerkt door

Augmented Reality als

tastbaar te maken. Door elk van deze stappen te

Het voordeel van Augmented Reality is dat het

een kleur en icoon om het proces transparant en
doorlopen, verdiepen de deelnemers zich in het
vooropgestelde probleem door het volledig te

ontleden en scherp te stellen om er uiteindelijk

ook creatieve oplossingen voor te bedenken en te
communiceren.

Hieronder tonen we enkele veralgemeende

concepten die tijdens de brainstorms werden

aangehaald, aangevuld met enkele concretere
voorbeelden.

Let ’s get inspired !

oplossing voor wayfinding

kan gebruikt worden op mobiele toestellen. Zowel
op toestellen die door de erfgoedsite of het

van de klassieke infobordjes

(of webtoepassing) kan een object, schilderij,

QR-code worden ingescand. Beeldherkenning of

Image Recognition zorgt er op dat moment voor

dat het object correct wordt herkend om vervolgens
de juiste info aan de bezoeker mee te geven. Deze

info kan klassiek in tekst, audio of 2D-beeld worden

weergegeven maar kan bijvoorbeeld ook door een

historisch figuur die in Augmented Reality verschijnt
aan de bezoeker worden verteld.

BRAINSTORMIDEE

van de geformuleerde uitdaging en de creatieve

Choose Your Story / Talking Heads
Wie vermoordde Tiberius Nero, de

Romeinse Muntmeester? De bezoeker
krijgt de kans om het antwoord op

deze vraag te ontdekken door de ogen
van zijn gepersonaliseerde avatar. Elke

bezoeker kan namelijk een avatar kiezen
(slaaf, boer ...) en deze personaliseren

museum zelf worden aangeboden, als op mobiele

Augmented Reality brengt objecten tot leven

kan geopteerd worden voor een applicatie die op

een schilderij dat even terugzwaait? Augmented

Tijdens het bezoek van het museum

Wanneer een AR-applicatie een bepaald object

vervolgens meegenomen in het

toestellen van de bezoeker zelf. In beide gevallen

het toestel geïnstalleerd moet worden of voor een

webversie die gebruikt kan worden via een website.
Om bezoekers te helpen hun weg te vinden op

een site of in een museum kan Augmented Reality
gebruikt worden. Aan de hand van een mobiel

toestel wordt vervolgens getoond welke weg de
bezoeker dient te volgen. Indien gewenst, kan

voor elke bezoeker een gepersonaliseerde route

worden voorgesteld, bijvoorbeeld op basis van een
vragenlijst die peilt naar interesses of voorkeuren.

Een sculptuur die beweegt? Een personage in

Reality kan erfgoedobjecten tot leven brengen.

of een afbeelding in het vizier krijgt, kan het deze

herkennen. Vervolgens kan de applicatie het object
animeren om het tot leven te wekken.

(look & feel).

of de erfgoedsite wordt de bezoeker
verhaal door de ogen van de avatar
via verschillende objecten. Door het

scannen van bepaalde objecten met

een mobiel toestel, kan de avatar in AR
verschijnen.
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Reconstrueren

Immersieve Technologie biedt bezoekers en

gebruikers de kans om verdwenen erfgoedsites,
erfgoedobjecten, historische gebeurtenissen ...

opnieuw te kunnen bezoeken en beleven. Het is

dan ook heel vaak in deze context dat Immersieve

PUZZLING PLACES

Technologie binnen erfgoed wordt gebruikt.
Virtual Reality als tool om

Virtual Reality biedt de mogelijkheid om de bezoeker

onder te dompelen in een historische gebeurtenis of
een historische site. 3D-artists kunnen, op basis van

referentiemateriaal zoals schilderijen, afbeeldingen,
artefacten, historische teksten en dergelijke, sites

of gebeurtenissen recreëren. Een VR-bril geeft de
bezoeker vervolgens de mogelijkheid om zelf in

deze virtuele, historische wereld te navigeren en op
ontdekking te gaan.

Dit zorgt ervoor dat verdwenen sites opnieuw tot
leven gewekt kunnen worden of dat bezoekers

historische gebeurtenissen kunnen meemaken. Door
droge data om te zetten in een visuele beleving,
krijgt de bezoeker de informatie op een volledig
andere manier gepresenteerd.

HADRIANS VILLA REBORN, STADIUM GARDEN

BRAINSTORMIDEE

verdwenen sites te visualiseren

Vecht mee met de Vikings
Een film kan de bezoeker tonen hoe de
slag om York er zou aan toe gegaan

zijn, maar Virtual Reality kan je de kans
geven om zelf aan de strijd deel te

nemen. De stad wordt in 3D gerecreëerd

waarna je er samen met je medespelers
kan doorwandelen, de aanval kan

voorbereiden om vervolgens de wapens
op te nemen en mee geschiedenis te
schrijven!
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Exploreren

te versterken, kan een replica van het object

Creëren

omgeving waarin bijvoorbeeld schilderijen of

en onderzoekers de mogelijkheid om erfgoedsites

fysiek vast te nemen. Door trackers op de replica

op zich gebruikt worden om een volledig virtueel

schilderijen kunnen dit hoge resolutie afbeeldingen

Immersieve Technologie biedt bezoekers, gebruikers
of erfgoedobjecten op een nieuwe manier te
ontdekken en te leren kennen.

Rondwandelen in een schilderij

Een schilderij op een andere manier ontdekken

de bezoeker de kans geven om het object ook

te voorzien, kan men er zelfs voor zorgen dat de

manier waarop de bezoeker de replica hanteert,
overeenkomt met de bewegingen in de virtuele
wereld.

of erfgoedsite kan volledig worden ingescand

3D-artists kunnen de wereld van het schilderij

om vervolgens in 360 met een VR-bril te worden

virtueel recreëren zodat je er als bezoeker zelf in kunt

bezocht. We kunnen hier echter nog een stapje

ervaren en echt in het hoofd van de kunstenaar
kijken.

Eindelijk dat éne museumstuk vastnemen

Een museumstuk vastnemen, behoort normaal niet
tot de mogelijkheden. Maar in een virtuele wereld

BRAINSTORMIDEE

stappen. Dit kan door bijvoorbeeld een portal naar

manier exploreren, elementen van heel dichtbij

Bezoek een museum in Virtual

vanuit de woonkamer? Het kan! Een museum

Reality als Virtual Reality bieden hier mogelijkheden.

Bezoekers kunnen het schilderij zo op een nieuwe

ontsluiten of digitale rondleidingen te realiseren.

Een volledig virtueel museum? Te bezoeken

Technologie maakt het mogelijk. Zowel Augmented

in Virtual Reality toegankelijk te maken.

museum te creëren, een virtuele tentoonstelling te

of Augmented Reality

door er zelf in rond te wandelen? Immersieve

de virtuele wereld in AR te creëren of door de wereld

Immersieve Technologie kan ook als medium

Archeoloog voor even

verder gaan en een volledig virtueel museum
creëren. 3D-artists zorgen voor een virtuele

objecten worden geplaatst. In het geval van

zijn, in het geval van objecten kunnen dit 3D-scans
zijn of digitale 3D-modellen. De bezoeker kan aan
de hand van een VR-bril vrij rondwandelen in het
virtuele museum, stilstaan bij bepaalde pointsof-interest en deze misschien zelfs eens uit de

vitrinekast halen! Maar ook Augmented Reality leent
zich hiertoe. Door objecten in 3D te modelleren,

kunnen deze aan de hand van een AR-applicatie op
elke keukentafel tevoorschijn worden getoverd. Op

die manier kan een volledige tentoonstelling ook in
AR worden vormgegeven.

Krijg de kans om als bezoeker zelf

een object op te graven in Virtual of
Augmented Reality en leer zo hoe

archeologen tot bepaalde vaststellingen
komen. Het verhaal dat vasthangt aan

het object wordt door een getuige in AR
of VR verteld.

kan het natuurlijk wel! Door erfgoedobjecten in

3D te recreëren, kan de bezoeker deze vervolgens
in een virtuele wereld gebruiken. Dit kan zowel in

Augmented als in Virtual Reality. Om de beleving

THE MILL, TATE BRITAIN

05

HOWEST SCAN4STORIES 45

In het kader van Scan4Stories werden verschillende Augmented en
Virtual Realityprototypes ontwikkeld. Elk van de prototypes worden

hier aan u voorgesteld. Via de website van Scan4Stories kunt u ook
de verschillende prototypevideo’s bekijken. De prototypes dienen

als basis voor de uitwerking van de Scan4Stories workflow die later

Climax

de prototypes

wordt toegelicht en kunnen als startpunt worden gezien voor nieuwe
projecten of valorisatietrajecten.

Objecten

Eén van de vragen die tijdens het onderzoek werd gesteld, betreft de
mogelijkheden van Immersieve Technologie voor het overbruggen
van de gap tussen de fysieke en virtuele wereld. Kunnen we het

karakter van fysieke objecten behouden en interacties mogelijk

maken in de virtuele wereld die anders onmogelijk zijn? Heel vaak

zien we prachtige museumobjecten liggen in gesloten vitrinekasten,
zien we mooie geïllustreerde boeken onder glazen stolpen,

historische wapens achter slot en grendel en zoveel materiaal dat

zich onzichtbaar in de archieven bevindt. Hoe kunnen we de bezoeker
toch de kans geven om deze objecten eens vast te nemen, om ze

deze objecten te laten gebruiken of een interactie met de objecten
mogelijk te maken?
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Erfgoedobjecten
in een nieuw jasje
1. Zwaarden, bijlen en pieken
Technologie: Virtual Reality

Zwaarden, bijlen, pieken ... historische wapens

maken deel uit van heel wat erfgoedcollecties. Ze
vertellen verhalen over de evolutie van de mens,

over oorlogen en rituelen. Bezoekers de kans geven
om deze verhalen te leren kennen door deze

wapens te gebruiken, was het uitgangspunt van dit
prototype.
Verhaal

5 maart 2050 staat af te lezen op de scheurkalender

vrijwilligers die het aandurven om naar het schip af
te reizen. Iedereen die zich geroepen voelt, kan zich
in het museum aanmelden.
Beleving

Eens aangekomen in het museum, kan de bezoeker
zich aan de hand van de VR-bril verplaatsen

naar het ruimteschip. Hier loopt hij Berr-e tegen
het lijf. Een kleine, rode robot met een hoge

aaibaarheidsfactor! Hij weet al veel te vertellen

over een aantal objecten, maar de buitenaardse

bezoekers kunnen zich helemaal niet voorstellen hoe
deze objecten door de bewoners van Aarde worden
gehanteerd. Het is nu aan de bezoeker om dit aan
de hand van 3 minigames te demonstreren.

in de keuken. Je kijkt uit het raam. Het hangt er nog

Om deze beleving vorm te geven werd een

Van één van deze wapens, het zwaard, werd ook

schip op enkele honderden meters hiervandaan.

drie verschillende wapens zo realistisch mogelijk

werd uitgerust met trackers om de bewegingen van

steeds ... Sinds enkele weken zweeft een buitenaards
Contact was er nog niet geweest. De radio staat
aan “afgelopen nacht zijn wetenschappers erin

geslaagd om voor het eerst contact te leggen met
de bewoners van het buitenaardse schip. Uit deze
communicatie is duidelijk geworden dat ze naar

Aarde zijn afgereisd zonder slechte bedoelingen.

Ze willen onze samenleving en geschiedenis leren
kennen en hebben hiervoor onze hulp nodig. De
wetenschappers zijn momenteel op zoek naar

futuristische omgeving gerecreëerd waarbinnen
in 3D worden tentoongesteld. De speler kan met

behulp van de VR-controllers een wapen kiezen om
vervolgens een minigame te starten. Berr-e is de
gids van dienst, die aan de speler de historische

informatie meegeeft en hem doorheen de beleving
begeleidt.

een replica op ware grootte voorzien. Deze replica
het zwaard in realiteit te matchen met het virtuele
model. Dit betekent dat wanneer de bezoeker de
VR-bril opzet om de minigames te spelen, dat hij
geen gewone VR-controller vast heeft maar de

replica van het zwaard. Eens in de virtuele omgeving
ziet de gebruiker het geanimeerde zwaard waarvan
de bewegingen exact overeenkomen met de

bewegingen van de replica. Dit geeft de speler het
gevoel echt met het zwaard aan slag te zijn!
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2. De apotheek van Eléonora Verbeke
Technologie: Augmented Reality – mobiele toestellen

Archieven en museacollecties bergen rekken vol

geschreven, historische bronnen. Deze geschreven
getuigen worden nu en dan bovengehaald om

onder een glazen stolp aan het publiek te worden
voorgesteld. De presentatie beperkt zich op zo’n
moment echter tot de openliggende pagina’s

of de naar boven gerichte zijde. Kan Immersieve
Technologie hier helpen om het verhaal van de
geschreven, historische bronnen te vertellen?

Verborgen in het Sint-Janshospitaal in Brugge

ligt één van de oudste bewaarde apotheken in

België. Op de centrale toonbank, bewaard onder

verschillende chemicaliën. Uiteindelijk besluit ze in

Beleving

werden verschillende historische objecten en een

in de apotheek aan de slag gaat. Zuster Eléonora

om het boek tot leven te brengen en de bezoeker

de Sint-Jansapotheek in Brugge in 360° ingescand.

1735 om tot het klooster toe te treden, waar ze later
start vervolgens in 1751 met het neerschrijven van
verschillende recepten voor geneeskrachtige

bereidingen, keukenrecepten en suikerwaren in

het Winckelbouck. Het boek werd na haar dood
in 1786 nog verder aangevuld en bleef tot de

eerste helft van de 19de eeuw in gebruik. Om het

verhaal van het Winckelbouck te vertellen werd een
Transmedia Storytelling concept uitgewerkt waarbij
verschillende stukjes van het verhaal aan de hand

van verschillende media worden verteld. Het verhaal
werd opgedeeld in 5 aktes. Voor elke akte werd
vervolgens een ander medium geselecteerd.

een glazen stolp, ligt het Winckelbouck van Zuster

Zo wordt de intro van het verhaal en de backstory

sprekend document waarvan je handen gaan

YouTube-clipje en een stripverhaal, staat een

Eléonora Verbeke. Het is een tot de verbeelding
jeuken om er zelf eens door te bladeren en de
recepten zelf na te maken.
Verhaal

Eléonora Verbeke wordt geboren op 5 december
1713 in een familie van blekers. Het is binnen deze
context dat ze haar interesse voor kruiden en

chemie ontwikkelt, haar familie is namelijk geregeld
aan de slag met planten, de afgeleiden hiervan en

van Eléonora verteld aan de hand van een kort

stukje verhaal neergeschreven op een website, kan
het vervolg beluisterd worden in een podcast en

gevolgd worden via een Instagrampagina en is er
uiteindelijk de Augmented Reality applicatie waar

de bezoeker het Winckelbouck zelf kan ontdekken en
in de huid kan kruipen van een apotheekassistent.
De AR-applicatie is dus een deel van een groter

verhaal waarbij effectief een actie van de bezoeker
wordt verwacht om het volledige verhaal te
ontdekken.

Zoals vermeld, werd voor een AR-applicatie gekozen
de kans te geven het zelf te ontdekken. De bezoeker
bladert door een fysiek boek waarvan de pagina’s

worden getrackt in de AR-applicatie. De applicatie
volgt en berekent de rotatie van de pagina’s

en weet dus wanneer de gebruiker de bladzijde

omslaat. In de applicatie worden vervolgens de

hoge resolutiescans van het originele document

getoond. Ook de omgeving rond het boek wordt in

de applicatie virtueel aangevuld. Zo ziet de bezoeker
de houten tafel van de apotheek als ondergrond,

deel van de omgeving in 3D gemodelleerd en werd
Naast de mogelijkheid om het document zelf te

verkennen, biedt de applicatie de bezoeker ook de
kans om een “vertaling” van de handgeschreven
tekst te raadplegen. Om het geheel nog

interactiever te maken, kan de bezoeker één van de
recepten zelf in de AR-applicatie namaken. Dit kan
door de ingrediënten die op de werktafel worden
getoond in de juiste volgorde, zoals in het recept
omschreven, aan de vijzel toe te voegen.

staan verschillende attributen rond het boek

Ter aanvulling op de beleving rond het

apotheek rondkijken. Om dit te realiseren werden

prototype toegevoegd.

opgesteld en kan de bezoeker zelfs in 360° in de

hoge resolutie scans van het Winckelbouck gebruikt,

Winckelbouck, werd ook een WOI-brief aan het
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3. Post van het Front

werd tot 1945 zelfs als krijgsgevangene in Oost-

Het betreft ontelbare brieven die getuige zijn van

1963 na jarenlange dienst in het munitiedepot van

Er is heel wat “Feldpost” uit WOI bewaard gebleven.
de correspondentie tussen soldaten aan het front
en hun familie en geliefden thuis. Deze brieven

bieden een unieke kijk op het verloop van WOI en
de situatie aan het front. Soldaten penden deze

brieven neer tijdens het wachten in de loopgraven,

denkend aan hun familie en hun geliefden thuis. De
brieven geven op die manier een unieke inkijk in de
gevoelens, angsten, de hoop en teleurstelling van

deze soldaten en hun familie, vrienden en geliefden
aan het thuisfront. Voor het tweede deel van dit

prototype werden de brieven van Aimé Gyselinck,

Duitsland te werk gesteld. Hij overleed uiteindelijk in
het leger in Gent-Eeklo. Tijdens WOI schreef Aimé

verschillende brieven aan zijn familie. De brief van

Aimé aan zijn moeder die bewaard bleef, toont de
gruwel aan het front, de gevoelens van een jonge
soldaat en hetgeen in zijn gedachten omgaat.

Opnieuw werd voor dit verhaal gekozen voor een

Transmedia Storytelling concept waarbij het verhaal
werd opgedeeld in 5 aktes en de brief als onderdeel
van het verhaal via de AR-applicatie ontdekt kan
worden.

soldaat aan het WOI-front, gebruikt.

Beleving

Verhaal

bladeren met getrackte pagina’s om de originele

Aimé Gyselinck werd geboren in 1893 en werd
als jongste zoon in 1909 uitgenodigd voor de

legerdienst. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak
in 1914 werd hij richting de IJzervlakte gestuurd.

Voor de Eerste Wereldoorlog, had hij Irma Wandels
ontmoet. Zijn eerste en enige liefde. Haar naam

De bezoeker kan hier opnieuw door een boekje

hoge resolutie scans vervolgens in real-time in de
applicatie te zien verschijnen. Het pennentafeltje
van waar de brief door de familie van Aimé zou
gelezen worden, werd hier als omgeving in 3D
gemodelleerd.

zal dan ook verschillende keren vallen in de

In tegenstelling tot de geschreven vertaling bij het

overleefde de Eerste Wereldoorlog en koos ondanks

fragmenten uit de brief voorgelezen en via audio

correspondentie tussen hem en zijn familie. Aimé
alles toch voor een leven als beroepsmilitair. Hij

streed mee tijdens de Tweede Wereldoorlog en

Winckelbouck, worden hier enkele aangrijpende
afgespeeld.
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Verhalen

Na te hebben gefocust op erfgoedobjecten, werd
voor de volgende prototypes specifiek aandacht

1. Nonnen en Spionnen
Technologie: Virtual Reality – Oculus Quest 2

Heel wat Belgen leggen zich echter niet zomaar

ze alle studenten naar huis te sturen. Ze besluit

verzetten... Ongeveer 7000 mensen in bezet België

naar huis te begeleiden tot bij hun woonplaatsen

neer bij de bezetting en besluiten zich hiertegen te
en Noord-Frankrijk kwamen clandestien in opstand

besteed aan historische verhalen en historische

Vrouw, non en spion? Ja, tijdens WOI waren heel

helpen om deze verhalen op een interactieve

actief als spion. Zij opereerden als leden van

Echte sabotage is te gevaarlijk in deze periode ... De

honderden soldaten. Het verhaal van drie van hen

de juiste tools om hen stokken in de wielen te steken.

gebeurtenissen. Hoe kan Immersieve Technologie
manier te vertellen? Kunnen we bezoekers het

gevoel geven dat ze hier deel van uitmaken? Ze
door bepaalde interacties zelf het verhaal laten
ontdekken zonder het hen kant en klaar voor te

wat vrouwen, waaronder ook enkele nonnen,

spionagenetwerken en redden zo levens van
werd het uitgangspunt voor dit prototype.

schotelen?

Verhaal

Deze vragen gaven, in combinatie met enkele van

geleden binnengevallen. Tegen alle verwachtingen

de ideeën die tijdens de brainstormsessies werden
geopperd, aanleiding tot de ontwikkeling van twee
prototypes waarbij role-playing, groepsbeleving,
interactiviteit, gameplay en Storytelling centraal
stonden.

Het is het jaar 1915. Duitsland is België een jaar

tegen deze Duitse bezettingsmacht.

Duitse bezetter vecht hard terug en we hebben niet
Wat wel kan, is informatie over de whereabouts, de

toestand, de wapens, de kampen, de plannen ... van
de vijand verzamelen en trachten over te maken
aan de Nederlanders of de Britten.

vervolgens om zowel Duitse als Britse studenten zelf
in Duitsland en het Verenigd Konkrijk. Tijdens WO1

begeleidt Mère Ignace Claes op deze manier vele
studenten en steekt daarom verschillende keren
grenzen en zelfs het Kanaal over. Het is tijdens

deze reizen dat Mère Ignace Claes rapporten met

informatie voor de geallieerden smokkelde. Om het
verhaal wat meer volume te geven, werden nog

twee andere, vrouwelijke spionnen bij de beleving
betrokken. Edith Cavell en Gabrielle Petit kregen
daarom ook een rol toebedeeld.

in biedt België meer weerstand dan voorzien. Er

Een groot aantal van zij die in opstand kwamen

Terwijl Mère Ignace Claes zich hoofdzakelijk

tussen de Zwitserse grens en de Belgische kust, die

geallieerde inlichtingendienst. Zo ook Mère Ignace

over de grenzen heen, is Edith Cavell

heeft zich ondertussen een heuse frontlinie gevormd
de plannen van Duitsland danig in de war stuurt.

tegen de Duitse bezetting lieten zich inlijven bij een
Claes, die actief was in het Ursulineninstituut in

Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Als WO1 uitbreekt, besluit

bezighield met het smokkelen van informatie
voornamelijk gekend voor het opzetten van een

HOWEST SCAN4STORIES 55

“Zo moet je de verstopte informatie terugvinden, informatie
decoderen, paspoorten regelen en een ontspanningsroute
voor een gestrande soldaat uitstippelen.”

ontsnappingsnetwerk voor gestrande soldaten.

werd volledig in 3D gemodelleerd, inclusief de

over de landsgrenzen heen en verspreidde de

historisch correct virtueel gerecreëerd. Om de look

Gabrielle Petit smokkelde soldaten en informatie
clandestiene krant La Libre Belgique. Elk van hen had
een bepaalde specialiteit als spion.
Beleving

Om de speler de kans te geven zelf te ontdekken

hoe het spionagewerk van deze vrouwen er tijdens
WOI uitzag, werd een VR Escaperoomconcept

imposante glazen dakkapel. Ook het interieur werd
en feel te laten overeenkomen met de setting van
de beleving, kreeg de Wintertuin een WOI-sfeer
aangemeten. Het is binnen deze ruimte dat de

speler de verschillende opdrachten tot een goed

einde moet brengen om de soldaat uiteindelijk op
zijn finale bestemming te krijgen.

uitgewerkt waarbij je als speler verschillende van de

In eerste instantie was het de bedoeling om van

Zo moet je de verstopte informatie terugvinden,

je met vier spelers samen in de virtuele ruimte

hierboven beschreven opdrachten moet uitvoeren.
informatie decoderen, paspoorten regelen en een
ontsnappingsroute voor een gestrande soldaat
uitstippelen. Het verhaal wordt als het ware niet
verteld maar de speler maakt het zelf mee. Om

deze beleving te realiseren werd samengewerkt
met de studenten DAE in het kader van hun
afstudeerproject.

Aangezien Mère Ignace Claes het uitgangspunt
vormt van dit verhaal, werd gekozen voor de

Wintertuin als setting voor de beleving. De Wintertuin

deze beleving een groepsbeleving te maken waarbij
aan de opdrachten kon werken. Het uiteindelijke
prototype is omwille van de beperkte tijd die

de studenten hadden, een individuele beleving
geworden. Maar een groepsbeleving in Virtual

Reality behoort wel tot de mogelijkheden. Het kan

op die manier inspelen op één van de knelpunten
van de technologie, namelijk de vaak individuele
belevingen die niet steeds samengaan met

het type bezoekers van musea en de logistieke
mogelijkheden.
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uitvoeren. Een afspanning is eigenlijk vergelijkbaar

eerste persoon. Deze beleving werd ontwikkeld in

noemen. Om deze archeologische data tot leven

van hun afstudeerproject.

met wat wij tegenwoordig benzinestations

te brengen, werd in samenwerking met Dagmar

Blommaert een fictieve verhaallijn uitgewerkt die

Om deze beleving te realiseren, werd zowel

personage van Aurélia, de gevluchte dochter van

de gereconstrueerde Romeinse site in 3D

zich op de site afspeelt. Het verhaal draait rond het
de Romeinse keizer, die na problemen met haar kar
op de afspanning terecht komt. Op de vlucht voor
de soldaten van de keizer, vermomt Aurélia zich

als mannelijke handelaar. Doorheen de beleving

ontdekt de speler hoe Felix en Silas, de uitbater van

de afspanning en de smid, ontdekken wie onder de
2. Story Excavation
Technologie: Virtual Reality – Oculus Rift S

Het gevoel om als archeoloog een object op te
graven... Jezelf inbeelden waarvoor dat object

gediend zou kunnen hebben,... Die betovering bij
bezoekers opwekken was de uitdaging voor dit

prototype. Archeologische vondsten spreken vaak
niet tot de verbeelding als deze in een vitrinekast

worden voorgesteld. Archeologische sites zeggen
weinig wanneer je er als leek vanop een afstand

naar kijkt. De bezoeker zelf objecten laten opgraven
om ze zo het verhaal van een site te vertellen, dat
was de insteek voor dit prototype.

Verhaal

vermomming schuilgaat.

In 2013 werd een site aan de Oostmolenstraat in

Beleving

Romeinse herberg of afspanning gevonden,

gemodelleerde, archeologische site. Na een korte

Aalter opgegraven. Bij de opgraving werd een

gebouwd tijdens de zomer van 177. De afspanning
ligt langs een Romeinse weg, die dateert uit

samenwerking met de studenten DAE in het kader

Als archeoloog ga je aan de slag op de virtueel

intro, mag je al snel je eerste artefact opgraven en

de hedendaagse archeologische site, als
gemodelleerd. De VR-toepassing maakt

verschillende interacties, zoals opgraven,

afborstelen en fotograferen van vondsten mogelijk.
Ook in de Romeinse setting zijn heel wat interacties
voorzien. Zo moet de speler met pijl en boog aan

de slag, moet hij schapen scheren en zich in snel
tempo verstoppen. Elk van deze acties is direct

gelinkt aan het object dat werd opgegraven. Op
deze manier ontdekt de speler het object in zijn

historische context terwijl een stukje van het verhaal
zich ontplooit.

fotograferen.

Aangezien de artefacten in een willekeurige

voor deze streek belangrijke, noordelijke traject

Elk van de artefacten is een sleutel om een stukje

verhaal op een non-lineaire manier opgebouwd.

Aardenburg. De afspanning had tot doel reizigers

moment dat de speler een artefact fotografeert,

de ijzertijd. Dit stuk weg maakt deel uit van het,

van Bavay, over Deinze, Aalter, Maldegem tot in
van allerlei pluimage (boeren, handelaars,

boodschappers...) te ontvangen en hen de

mogelijkheid te bieden zich te ontspannen, hun

dieren te voederen en kleine herstellingen te laten

van het verhaal van Aurélia te ontdekken. Op het

wordt de speler als het ware geteleporteerd naar
de Romeinse afspanning waar het verhaal zich

afspeelt. De speler kruipt op dat moment zelf in

de huid van Aurélia en maakt alles dus mee als

volgorde kunnen worden opgegraven, werd ook het
Om toch de duidelijkheid van het verhaal te

bewaren, worden de intro en het einde steeds als
respectievelijk eerste en laatste getoond.
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STORY EXCAVATION
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“In elke zone kan de bezoeker een activatieobject
terugvinden dat refereert aan het verhaal met het
personage. Door fysiek met dit object in contact te komen,
kan een stukje van het verhaal geactiveerd worden.”

ultieme statussymbool voor Maria-Anna Van den

kader van een schilderij kruipen, in een doodskist

uitstek voor Jules van Merris om na zijn mislukte

van de éne naar de andere zone te leiden, wordt

Tympel en het kasteel van De Lovie was de plek bij
politieke carrière weer volop van het leven te

genieten en decadente feesten te organiseren.
Om de verhalen van deze vier binnen één concept
samen te brengen, werd aan elk personage een

Erfgoedsites en routes

seizoen toegekend. Een seizoen dat past bij het

Een laatste focus bij het ontwikkelen van de

Het was de bedoeling om niet te focussen op de

en de manier waarop Immersieve Technologie

aan de bezoeker duidelijk te maken wat dit kasteel

prototypes lag bij het bezoek van erfgoedsites

hierin verwerkt kan worden of hierbij een rol kan
spelen. Voor dit prototype werd een kasteelsite

als uitgangspunt gebruikt. Er werden verschillende
verhalen, van verschillende personages en

traditionele, historische info maar om te trachten
voor zijn kasteelheer- of dame heeft betekend,

welke rol het in zijn of haar leven heeft gespeeld en
welke rol het kasteelpersoneel hierbinnen vervulde.

verschillende kasteelsites (Horst, De Lovie en

Concept

tot twee concepten, op basis van de uitkomsten

Tympel en Jules van Merris, vier figuren waarvoor

Gaasbeek) verzameld. Deze werden verwerkt
van twee brainstormsessies met storytellers

uit verschillende disciplines. Van deze grotere

concepten werd uiteindelijk één concept uitgediept.
Hiervan werden dan drie aspecten in de vorm van
Proof-Of-Concepts uitgewerkt. Bij het selecteren
van de Proof-Of-Concepts, werd hoofdzakelijk

rekening gehouden met de toepassing van diverse
technologieën.

Paul Arconati, Marie Peyrat, Maria-Anna Van den

één van de kastelen (Horst, De Lovie en Gaasbeek)
een belangrijke rol in hun leven heeft gespeeld. Zo
was het kasteel van Gaasbeek voor Paul Arconati
een toevluchtsoord, een plek waar hij zichzelf kon

zijn en zijn excentrieke persoonlijkheid tot uiting kon
laten komen. Marie Peyrat was de vrouw die het

kasteel van Gaasbeek restaureerde en omtoverde
tot kunsttempel. Het kasteel van Horst was het

levensverhaal van het personage. Zo symboliseert

de figuur van Paul Arconati de herfst, die van Marie

kruipen of een document scannen. Om de bezoeker
een plattegrond van het kasteel in een applicatie

geanimeerd. Op deze plattegrond ziet de bezoeker
de voetstapjes van personeelsleden die met hun

dagdagelijkse taken in de weer zijn. De voetstapjes
van de kasteelheer- of dame verschijnen op het

moment dat de bezoeker het activatieobject op de
site weet te lokaliseren.

Peyrat de winter, Maria-Anna neemt de lente voor

Door vervolgens de voetstapjes van de kasteelheer-

seizoenen zullen tot uiting komen in de visualisatie

volgende object lokaliseren. Dit om zo het volgend

haar rekening en Jules van Merris de zomer. De

van de prototypes. De kasteelsite werd vervolgens
opgedeeld in drie zones. Een buitenzone, een

drempelzone en een binnenzone. In elk van deze

zones zal de bezoeker een stukje van het verhaal
kunnen ontdekken. Om dit stukje van het verhaal

of dame te volgen, kan de bezoeker telkens het

verhaalstukje te ontdekken. De drie zones op de

kasteelsite kunnen op deze manier als metafoor
worden gezien voor het doorgronden van het
kasteel en haar bewoners.

te vertellen, worden verschillende technologieën

Het betreft hier een grote taak om deze volledige

gebruikt, als audio, projectie, 360°-video en

worden ontwikkeld, dienen activatieobjecten op

gebruikt. Zo wordt zowel Immersieve Technologie
motion tracking. In elke zone kan de bezoeker een
activatieobject terugvinden dat refereert aan het
verhaal van het personage. Door fysiek met dit

object in contact te komen, kan een stukje van het

verhaal geactiveerd worden. Zo moet de bezoeker
onder een triomfboog door wandelen, door een

beleving uit te werken. Zo dient een applicatie te
een site te worden voorzien en moet per stukje

verhaal een beleving worden uitgewerkt. Dit was niet
mogelijk binnen de scope van dit project. Daarom
werden enkele losstaande Proof-Of-Concept’s

uitgewerkt die kaderen binnen dit grote concept.
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1. Maria-Anna komt eraan!
Technologie: Augmented Reality – mobiel toestel

Verhaal

Maria-Anna Van den Tympel kwam door een

toevallige overerving in het bezit van het kasteel van
Horst. Het bezit van het kasteel gaf haar de kans

om haar status ten volle te ontplooien. Ze had als

we hier hebben uitgewerkt: het verhaal van het

kasteelpersoneel dat dag en nacht klaar stond voor
de kasteeldame die slechts sporadisch tijd in het

kasteel doorbracht, het verhaal van de rentmeester
die de renovaties in goede banen leidde en van

het kasteel het statussymbool maakte waar MariaAnna zo trots op was.

gravin van Haultreppe en Essenbeek zeker al enige

Beleving

Brusselse hofadel, maar door de werkzaamheden

het kasteel bevindt, kan hij door middel van een

status, ze had ook de nodige connecties binnen de
die ze aan het kasteel liet uitvoeren, greep ze haar

kans om een trapje hoger op de maatschappelijke
ladder te komen staan. Het was namelijk Maria-

Anna die het kasteel liet aanpassen aan de normen
en het comfort van de 17de eeuw. Kenmerkend voor
Maria-Anna is het feit dat ze zelf slechts heel weinig
tijd effectief in het kasteel heeft doorgebracht. Een
groot deel van de werken en het onderhoud van

het kasteel werden door haar rentmeerster, Wilhelm
Piret, gecoördineerd. Het kasteel was ten tijde van
Maria Anna echt een klein bedrijfje waar iedereen
zijn eigen taak had en waar alles indien nodig

onmiddellijk in gereedheid kon worden gebracht om
Maria-Anna en haar hoog bezoek te ontvangen.
Daar zitten heel wat boeiende verhalen in die

Wanneer de bezoeker zich in de buitenzone van
Augmented Reality applicatie rondom zich kijken.
In de virtuele wereld ziet de bezoeker hoe het

tuinpersoneel de tuin onderhoudt. De taken van het
personeel spelen zich af in een oneindige loop.

Dit is een metaforische verwijzing naar het feit dat

het personeel er altijd voor zorgde dat het kasteel er
piekfijn uitzag en dat het werk nooit ophield, maar

dat Maria-Anna, de kasteelvrouw in kwestie, slechts
enkele keren op het kasteel heeft verbleven. Om de
beleving kracht bij te zetten, wordt een bijpassend
gedicht voorgelezen.

Dit prototype werd uitgewerkt in samenwerking met
Slappy Inc.
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2. Renoveren, renoveren!
Technologie: Augmented Reality – HoloLens 2

Verhaal

Om van het kasteel van Horst een echt

wordt het verhaal verteld door een verteller via

renovatie- en verbouwingswerken uitvoeren. Deze

bezoeker de personages van het verhaal op de

paradepaardje te maken, liet Maria-Anna heel wat
werden door de rentmeester, Wilhelm Piret, in goede
banen geleid. Dit verhaal wordt verteld eens de

bezoeker zich in het kasteel bevindt aan de hand
van een virtueel geanimeerde maquette van het
kasteel.

De maquette van het kasteel is een schaalmodel

dat zich in het midden van de ruimte op een tafel
bevindt. Deze maquette is blanco, wat betekent
dat geen ramen, deuren, texturen of omgeving

zichtbaar zijn. Naast de maquette ligt een Hololens.
Dit is een Augmented Reality bril die de bezoeker
kan opzetten.

In tegenstelling tot een Virtual Reality bril kan de

bezoeker de omgeving nog steeds waarnemen. Dit
betekent dat de bezoeker de maquette kan zien

staan eens ze deze bril op hebben. De Hololens zal
er tijdens de beleving voor zorgen dat een virtuele
laag op de maquette wordt geprojecteerd zodat
deze wordt geanimeerd. Doorheen de beleving

de audio van de Hololens. Terzelfdertijd kan de

geanimeerde maquette zien verschijnen. Om het
verhaal verder te ontplooien, is interactie met de
bezoeker vereist. Zo moet de bezoeker hendels

neerhalen, grondplannen vervolledigen, personages
op de juiste plaats onderbrengen en de juiste

opties selecteren. Op deze manier krijgt de bezoeker
een inkijk in het kasteel, ziet hij hoe het kasteel ten
tijde van Maria-Anne werd verbouwd en hoe het
personeel hiermee omging.

“De Hololens zal er tijdens
de beleving voor zorgen
dat een virtuele laag
op de maquette wordt
geprojecteerd zodat deze
wordt geanimeerd.”
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3. De kleren maken de man
Technologie: Motion Tracking – Azure Kinect

Verhaal

De vier personages hebben een heel erg uiteenlopend
karakter. De ene is heel erg excentriek, de andere

decadent, de andere heel erg vroom, de laatste heel erg
liberaal en geïnteresseerd in kunst. Om de kasteelheren/
dames aan de bezoeker voor te stellen en al een

tipje van de sluier op te lichten, werd een prototype

uitgewerkt waarbij fysieke interactie centraal staat om
de personages te leren kennen.
Beleving

De bezoeker staat voor een scherm. Op het scherm
worden twee portetten van kasteelheren getoond.
De bezoeker kan een kasteelheer selecteren door

effectief met zijn handen te bewegen en deze virtueel
aan te klikken. Eens gekozen, kan de bezoeker een

personage aankleden met kledingstukken uit de kast

van de kasteelheren. Elke keuze wordt via de audio van
commentaar voorzien. Het is op deze manier dat de
bezoeker de personages beter leert kennen.

06
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De voorlaatste stap van ons verhaal! Uit de kennisopbouw, de

brainstorms en de prototypes hebben wij zelf veel geleerd. Wij
hebben als personage in dit verhaal ook onze character’s arc

doorlopen. Onze ervaringen hebben we gebundeld om tot een

workflow te komen die het werkveld moet helpen bij het vertellen
van erfgoedverhalen aan de hand van Immersieve Technologie.
Deze workflow brengt de verschillende te nemen stappen van
het ontwikkelingsproces in kaart. Op deze manier kunnen de

Falling Action
Lessons learned &
Scan4Stories workflow

verschillende partners op een geïnformeerde manier aan de slag.
Er werden van deze workflow twee versies uitgewerkt voor twee

verschillende situaties. Bij de eerste versie wordt uitgegaan van
een situatie waarbij met een multidisciplinair team bestaande

uit 3D-artists, ontwikkelaars, storytellers en erfgoedmedewerkers

gewerkt wordt aan één beleving. Een tweede versie gaat ervan uit
dat de erfgoedmedewerkers als opdrachtgever fungeren voor de

technologiepartners. Beide versie worden gekenmerkt door vier te
doorlopen fasen opgedeeld in enkele stappen. Bij elke fase wordt
ook duidelijk welke output aan het einde wordt verwacht.

Via de projectwebsite van Scan4Stories worden de workflows
in detail toegelicht in de vorm van een e-learningtool. De

e-learningtool kan omschreven worden als een lessenpakket
waarbij de workflow van Scan4Stories stap voor stap wordt

doorlopen. Bij elke stap wordt een stukje theorie voorzien, aangevuld
met tips &tricks, interessante en inspirerende voorbeelden, do’s en
don’ts en aanvullende literatuur.
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05

Het leek ons echter relevant hier al enkele
van de belangrijkste lessons learned

aan te kaarten. Graag verwijzen we hier
opnieuw naar de e-learningtool op de

website van Scan4Stories, waar je meer

aandachtspunten voor de verschillende

03

Denk na over de ruimte waar de ervaring

doorstroom van bezoekers,... kan namelijk

een grote invloed hebben, zowel op vlak van
van de visuals en zelfs op de mate van

Kies de juiste technologie! Sommige

immersie.

ervaringen zijn beter geschikt voor

Augmented Reality, andere eerder

•

Is interactiviteit noodzakelijk om het

•

Heeft de doelgroep nood aan

•
•

verhaal te vertellen?

interactiviteit? En kan de doelgroep
hiermee om?

Moet het publiek een actieve of eerder
passieve rol toebedeeld krijgen?

Maakt de echte wereld deel uit van
de ervaring? Of is dit eigenlijk niet
essentieel?

•

04

Zorg voor een aangename ervaring voor
het publiek. Dit geldt zeker voor Virtual
Reality waar men best automatische

bewegingen van de camera of beweging

•

aan de hand van een joystick kan vermijden

02

Kies steeds voor kwaliteit boven

kwantiteit. Probeer in één beleving niet alle
mogelijkheden op vlak van Storytelling en

Technologie toe te passen maar focus op
enkele aspecten en werk die dan tot in de
puntjes uit.

eventuele tekstfragmenten en de positie van
bepaalde actieknoppen of triggers. Zorg ook

Niet alleen maken complexe controls de
de immersie van de beleving.

Geef het publiek voldoende tijd om

te wennen aan de nieuwe omgeving,

zeker in Virtual Reality. Overstelp ze niet

onmiddellijk met een grote hoeveelheid

stil bij het comfort van de User Interface,

zoals leesbaarheid en zichtbaarheid van

Houd de controls zo eenvoudig mogelijk.
beleving moeilijker, vaak breekt dit ook

om motion sickness te voorkomen. Sta ook

voor Virtual Reality. Vaak is Immersieve

volgende vragen:

aan aan.

zal aangeboden worden. De belichting,

functionaliteit, bruikbaarheid, audio, kwaliteit

meerwaarde. Stel jezelf daarom steeds

complexiteit van de beleving hier dan ook

de beschikbare ruimte, de opstelling, de

terugvinden.

Technologie zelfs helemaal geen

Technologie is voor veel bezoekers

nieuw, pas het tempo, de controls en de

Immersieve Technologieën kunt

01

Maak het niet te ingewikkeld. Immersieve

uitleg. Geef ze de kans zelf op ontdekking
•

voor een voldoende hoge en consistente

te gaan.

Indien uitleg noodzakelijk is, probeer

dit dan zo veel mogelijk op een visuele

manier over te brengen. Tekst of audio

framerate.

worden door heel wat gebruikers niet
•
•

gelezen of beluisterd.

Zorg voor een zo intuïtief mogelijke
besturing.

Geef voldoende feedback op het

moment van interactie. Dit kan door

gebruik te maken van visuele clues of
audio.
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06

09

Zorg dat de gebruiker snel te weten komt
waar hij zijn aandacht moet op richten.

Vergeet niet dat je in se geen controle hebt

ontwikkeling. Wees niet bang om het initiële
idee aan te passen als uit het testen van

over de kijkrichting van de gebruiker. Je

een prototype blijkt dat iets niet werkt zoals

kan wel proberen om de gebruiker in een

verwacht. Sommige ideeën werken goed op

bepaalde richting te sturen door gebruik te
maken van visuele animaties of audio.

Test de beleving vaak genoeg, ook tijdens de

12

papier, maar blijken in werkelijkheid geen

08

dan ook nood aan voldoende ondersteuning
om ten volle van de beleving te kunnen

duidelijk wordt op welke ogenblikken er

genieten.

wel, of net geen interactie mogelijk is. Blijf je

07

Zorg dat de interacties en het ontwerp

consistent zijn. De gebruiker leert namelijk uit
voorgaande interacties. Zijn ze er éénmaal
in geslaagd een deur te openen naar de

volgende kamer, dan mag je er zeker van zijn
dat ze dit bij de volgende deuren ook zullen
proberen. Werken deze deuren niet? Dan

loop je het risico dat gebruikers vast komen
te zitten.

ervan bewust dat alle virtuele objecten voor
de gebruiker mogelijkheden tot interactie

betekenen. Vermijd dus hendels waar hij of zij
niets mee kan, knoppen waar hij of zij niet op
kan drukken, voorwerpen die opneembaar

zijn maar uiteindelijk louter decoratief blijken.

vermeld, voor heel wat bezoekers is

Immersieve Technologie nieuw. Zij hebben

succes te zijn.

Zorg dat het voor de gebruiker snel

Zorg voor voldoende begeleiding. Zoals

10

Laat de beleving testen door een gevarieerd
publiek, bij voorkeur met leden uit de

beoogde doelgroep. Als je de beleving op

verschillende momenten in het proces laat
testen, zorg dan voor voldoende “nieuw”

testpubliek, dat onbevooroordeeld naar het
herwerkte prototype kijkt.

11

Vergeet niet dat heel wat van de hardware

stroom of batterijen nodig heeft. Houd dus

rekening met laadstations, laadtijden, back-

ups en voldoende devices om af te wisselen.

Scan4Stories
workflow

07
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Om af te sluiten, verwijzen we graag naar de plaats waar alle

Resolution
disseminatie en
projectwebsite

informatie gebundeld werd. De projectwebsite, www.scan4stories.be.
Op de projectwebsite van Scan4Stories vinden bezoekers algemene

informatie over het project en de projectpartners, alsook een blog met

artikels omtrent de prototypes, de stand van zaken rond het gebruik van
Immersieve Technologie binnen de sector en inspirerende voorbeelden.
Tijdens het project werd de projectwebsite ook gebruikt als intern

communicatieplatform waar de leden van de begeleidingsgroep

steeds de verslagen van de brainstormsessies en de bijeenkomsten
konden terugvinden.

De resultaten van het project werden steeds met het brede werkveld

gedeeld. Enerzijds via de projectwebsite, anderzijds via de aanwezigheid
op conferenties, het geven van lezingen of publicaties.
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Conferenties
De bevindingen van het Scan4Storiesproject werden zo breed

mogelijk gedissemineerd. Dit gebeurde onder andere door de

aanwezigheid op conferenties waar we ook enkele keren de kans
kregen om het project of bepaalde prototypes voor te stellen.

01

ACM Hypertext 2019 – Hof, DE

02

03

ZIP Scene Conference 2020 – Budapest, HU

Open Monumentendag 2020 – Virtueel, BE

04

05

VR Days 2020 – Amsterdam (+ virtueel), NL

Door de bril van de bezoeker,
Topical Webinar Toerisme Vlaanderen 2021 – Virtueel, BE
06

Kick-off Days Muse.AR 2021 – Praag, CZ

08
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Raakte u geïnspireerd, geïnteresseerd, of heeft u nog vragen door

het lezen van het Scan4Stories-projectboek? Heeft u zelf een idee?
Of een hoop vragen?

Contact

Wenst u een demonstratie van de verschillende technologieën of
feedback/begeleiding bij het uitwerken van een idee?

Neem dan zeker contact op met onze onderzoekers. We zijn steeds
bereikbaar om de mogelijkheden met u te bespreken.
Toerisme en Recreatiemanagement:

trm@howest.be of jan.dauwe@howest.be
Digital Arts & Entertainment:

daeresearch@howest.be of vicky.vermeulen@howest.be

09
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Met speciale dank aan

Referenties

Gaël Vanhalst, Joran Meynen, Merel Steeland, Vicky Vermeulen,
Vicky Van Den Heede, Eliza Bruneel, Sam David, Samuel Faict,

Raf Schulijn, Gilles Vancoillie, Jedidjah Julia Noomen, Laura Willems,

Annelies Depaepe, Bart Grimonprez, Annelies De Maeyer, Niels Mouton
Dagmar Blommaert, Quentin Van Ravels, Bert Vanhengel, Erwin
Van Dieren, Eline Melis, Benjamin Decoene, Daan Roobrouck,

Maxim Eylenbosch, Jasper Moens, Jonas Hellmann, Lander Van

Regenmortel, Slappy Inc., Club Jaecques, Like Charlie, alle leden van de
begeleidingsgroep, Howest, VLAIO en alle anderen die luisterden, input
en feedback gaven en het pad van Scan4Stories kruisten.
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Met dank aan onze partners
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