
LearnMore.be
Met de online-applicatie LearnMore.be brachten we de digitale wensen en 

verwachtingen van de bezoekers van Brugge in kaart. Een groep studenten 

ontwikkelde de app tijdens de Open Summer of Code in 2019.

In december 2019 testten we de app een eerste keer met informatie over de 

barokschilderijen in het Groeningemuseum. In februari 2020 volgde een nieuwe 

test met de historische gebouwen op de Burg. Vrijwilligers en de leerlingen van 

Spermalie hielpen de bezoekers op weg met LearnMore.be en namen een korte 

enquête af.

Met de applicatie bereikten we meer dan 3000 bezoekers en sprekers van bijna 

40 talen. Samen bekeken ze ongeveer 6000 pagina’s.

Het opzetten en testen van LearnMore.be werd mogelijk gemaakt dankzij een 

projectsubsidie cultureel-erfgoedwerking van de Vlaamse Overheid.
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Van 3 december 2019 tot 5 januari 2020 testten we 

LearnMore.be in het Groeningemuseum. Bezoekers vonden via 

de applicatie informatie over 9 barokschilderijen, waaronder 

werken van vader en zoon Van Oost, Quellinus en Achtschellinck. 

Vrijwilligers informeerden de bezoekers en namen een korte 

enquête af van de gebruikers van de applicatie.

Enkele cijfers

2186 schilderijweergaves

1028 taalkeuzes

2,13 weergaves/taalkeuze

16% weergaves op iPad

11% van de museumbezoekers 

gebruikte LearnMore.be

410x audioguide afgespeeld

502 externe links aangeklikt

4 gemiddelde score op 5 

gegeven door gebruikers
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Burg
Van 3 februari tot 1 maart 2020 volgde een tweede test op de 

Burg. Via LearnMore.be kregen bezoekers en Bruggelingen meer 

informatie over gebouwen zoals het Stadhuis, de H. Bloedbasiliek 

en de verdwenen Sint-Donaaskathedraal. Vrijwilligers en leerling-

en van Hotel- en Toerismeschool Spermalie noteerden de 

ervaringen van de gebruikers.

Enkele cijfers

3559 gebouwweergaves

2102 taalkeuzes

1,72 weergaves/taalkeuze

18% weergaves op iPad

947x audioguide afgespeeld

700 externe links aangeklikt

4,7 gemiddelde score op 5 

gegeven door gebruikers
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