
Praktijkvoorbeelden 
22 februari 2022

welkom!



Goedemorgen

LIESEL Nienke Esther



spelregels
● eerste deel: geen interactieve sessie - tweede deel: uitwisseling
● Je microfoon staat automatisch af 
● Je camera staat aan
● SPEAKER VIEW - side-by-side mode
● opname voor verslag
● Plaats je vragen / bedenkingen in de chat



Programma van de sessie
1e deel: 30 minuten
● Praktijkvoorbeeld Snijders&Rockoxhuis
● Praktijkvoorbeeld het MOT
● Praktijkvoorbeeld Kasteel Beauvoorde
2e deel: 45 minuten
● Q&A Met Snijders&Rockoxhuis, het MOT en Kasteel Beauvoorde
● uitwisseling in breakout groepjes



Snijders&Rockoxhuis

Patrick Wuytack 
Zakelijk Coördinator



Even voorstellen.

• Antwerps Museum 
• 16&17de eeuwse kunst
• 10 museumzalen
• 4de deelname aan Schatten Vlieg
• Rond 100 deelnemers.
• Ouder & kind fijn bezoek geven.



Onze zoektocht.

• Alle zalen minimaal 1 vraagje.
• Rode draad met een leuk gadget. 
• Opdrachten binnen & buiten.
• Gebruik (bestaande) audio & video.
• Werk ook met klassieke spellen.



Hoe er aan beginnen.

• Wat/wie wil je bereiken.
• Roep hulp in van je collega’s.
• Mix oude & nieuwe opdrachten.
• Zoek Covid Safe opdrachten.
• Gebruik audio & video (indien 
mogelijk)

• Neem deel aan de sessies Vlieg.
• Ga te rade bij gelijkaardige 
instellingen / kijk in kranten & 
tijdschriften.



Praktisch.

• Stel een budget op.
• Bepaal realistische doelen
• Denk na over communicatie.
• Schaaf bij / controleer inhoud.
• Betrek alle medewerkers.
• Maak de zoektocht permanent.

Veel succes!



het MOT

Florence Van Driel
publieksmedewerker



het MOT - Korte schets 
● Museum voor de Oudere Technieken

-> Techniek gedreven door water, wind en spieren + focus op handwerktuigen

● in Grimbergen
-> groene rand rond Brussel

● al doende ontdekken
-> gezinnen met kinderen, scholen, volwassenen…

● Vlieg
-> 2021: +25% (600 vs 480 schattenjagers)
-> 2020-2021: weinig tot geen impact covid-19
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het MOT - Korte schets 

Binnen en buiten



het MOT - Korte schets 

Binnen en buiten

Partners



het MOT - Korte schets 

Binnen en buiten

Sociale media

Partners
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het MOT - Successen en tips 
● speels, participatief en interactief
● 1 zoektocht met opdrachten geschikt voor alle leeftijden

lekker samen met grote broer of zus

● opdrachten die je moet en opdrachten die je mag volbrengen
● opdrachten ter plaatse uitgelegd en niet in boekje of op schatkaart
● elk jaar ander spelconcept

stapstenen (windrichting) / rebus / ‘zeeslag’ met coördinaten

● schatkist en extra geschenk
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het MOT - Successen en tips
Try-out
-> Medewerkers en hun kinderen

Inspiratie
-> Veel ideeën, die houden we bij voor later

Toekomst
-> overkoepelende rol van gemeente



het MOT - Successen en tips
Hoeveel moet dat kosten?
-> Bedenken en uitwerken schattenjacht en ontwerp schatkaart -> personeelskost
-> schatkaart A4 R/V kleur -> 0,61 euro/stuk
-> Extra geschenk (verrekijker) -> 0,83 euro/stuk
-> promo
    - website, nieuwsbrief, Facebook, Instagram, Uit, zomerbrochure gemeente -> gratis
    - flyer: gebundeld met overig zomeraanbod -> gratis
    - Facebook-advertentie -> 50 euro

- partners (Mira en bibliotheek) verwijzen naar elkaar -> gratis



Kasteel Beauvoorde

Sieglinde Steenkiste
Projectcoördinator Beauvoorde



Kasteel Beauvoorde
Even voorstellen

- gelegen in Wulveringem (Veurne)
- Arthur Merghelynck
- 1875 aangekocht
- gerestaureerd in 17de eeuwse stijl
- exterieur en interieur volledig bewaard
- 8ste deelname aan Schatten van Vlieg
- ongeveer een 1900 deelnemende kinderen 



Kasteel Beauvoorde
Onze Zoektocht: Het mysterie van het gouden Wapenschild

- samenwerken met andere 
Musea in de buurt

- extra cadeautje bij bezoek 
        aan 3 locaties in Veurne

- Lay-out door Emma Thyssen 



Kasteel Beauvoorde

Opdrachtkaart
-  Code van de kluis zoeken
- Kinderen krijgen een 

antwoordkaart + plan mee
- bijna in elke ruimte een 

opdracht



Kasteel Beauvoorde

Plan



Kasteel Beauvoorde

Moeilijke en makkelijke 
Opdrachten



Kasteel Beauvoorde
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Kasteel Beauvoorde

"Leuke zoektocht, zit goed in zo elkaar. Hier vind je niet de 

traditionele schatkist van Vlieg, maar een "échte" schat in een 

kluis. "(Julie) "Alweer op een andere, creatieve manier de schat van 

vlieg gevonden 🤩"(Julie)
"Spannend om de code te kraken"(Lotte)

"Supertof met kluis als climax"(Hans)

"Allemaal leuk, maar die van kasteel Beauvoorde vonden ze het allerleukste, ze 
genoten er van en leerden veel ik dankzij de leuke opdrachtjes"(Julie)



Kasteel Beauvoorde
Aanpassingen Corona

- Grote opdrachtkaarten A3 bij elke opdracht i.p.v. van meerdere opdrachtkaarten (A5)
- Bij elke opdracht mogelijkheid om handen te ontsmetten
- opdrachten waarbij je niks moet aanraken
- Ontsmetten van materiaal dat wordt meegegeven
- In 2020 bewust gekozen voor  ook buiten opdrachten



Kasteel Beauvoorde
Try-Out

- Try-out met kleinkinderen van vrijwilligers
- Wat werkt er? Wat wordt er beter aangepast?
- Inschatten wat de moeilijkheidsgraad is
- Try-out met vrijwilligers

Inspiratie volgend jaar
- spel in het dorp wegens restauratie Kasteel
- Hiervoor samenwerken met lokale hoevewinkels



Kasteel Beauvoorde
Tips

- interactieve en speelse opdrachten
- verschillende moeilijkheidsgraden
- verscheidenheid aan opdrachten 

(rebus, puzzel, zoekopdracht)

- kinderen meenemen in het verhaal → kinderen aanspreken
- aankleding van de ruimtes indien mogelijk 

(vb. kluis of kist vol met juwelen)

- extra cadeautje
- samenwerken met andere musea in de buurt



Vragen? Uitwisseling!

LIESEL - liesel@publiq.be Nienke

Vul zeker de evaluatie in!

mailto:liesel@publiq.be


Praktijkvoorbeelden 
uitwisseling

welkom!



spelregels

● Dit is een interactieve sessie
● Je microfoon staat automatisch af 
● Unmute jezelf wanneer je het woord krijgt / break-out 
● Je camera staat aan
● Plaats je vragen / bedenkingen in de chat



Vragen? 



Uitwisseling 
POLL
Corona had impact op onze werking voor Schatten 
van Vlieg of familieaanbod

● ja
● Neen



Uitwisseling 
BREAKOUT 1 - 10 minuten
Heb je je zoektocht / werking helemaal anders aangepakt 
omwille van de coronamaatregelen? Wat heb je 
uitgetest?
Wat wil je behouden als corona geen impact meer heeft?



Uitwisseling 
POLL
Ik heb ervaring met: (meerdere antwoorden mogelijk)
● Buitenzoektochten
● QR-codes
● tijdslots voor families
● stempelkaarten
● geen van deze, maar ik heb wel interesse om deze uit te proberen



Uitwisseling 
BREAKOUT 2 - 10 minuten
Wat wil je graag uittesten maar ben je nog 
onzeker over of het wel zou werken? 
(bv. buitenzoektocht, QR-codes, stempelkaart, 
vliegfeest, …)



Uitwisseling 
POLL
IK voel me eerder

● een bloem (fier over mijn zoektochten)
● een lachend kakske (nog zoekende bij 

het maken van de zoektocht)



Uitwisseling 
BREAKOUT 3 - 10 minuten
Wat is je ultieme tip voor andere locaties?



Uitwisseling 

Zet in de chat 1 idee dat je zeker meeneemt



Vragen? vragenuurtje

LIESEL - liesel@publiq.be Nienke

Vul zeker de evaluatie in!

mailto:liesel@publiq.be

