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IK GA EEN HEEL AANTAL DINGEN 
VERTELLEN DIE JE EIGENLIJK AL WEET



SLECHT VOORBEELD





MYTHES ONTKRACHTEN
in tijden van digitalisering



MYTHE 1
ALLES WORDT DIGITAAL



- Jan Modaal

“Wie koopt nu nog boeken?”



- Jan Modaal

“Wie koopt nu nog CD’s?”



MENSEN (MANNEN?) 
HOUDEN VAN  
VERZAMELEN

hebbedingen vs.
“virtual goods” 



MYTHE 2
ALLES STAAT ONLINE



IN DE ZIN VAN…
1. Boeken zijn overbodig

2. Alle informatie uit boeken/alle boeken staan online



EEN AANTAL BOEKEN VERKOOPT ECHT 
VOOR GEEN METER…





I
AUTEURSRECHTEN  
VOORKOMEN DAT  

ALLES ONLINE STAAT



II
PUBLICATIERECHTEN  
VOORKOMEN DAT  

ALLES ONLINE STAAT





III
EEN MASSA INFORMATIE ZAL 

VERMOEDELIJK NOOIT ONLINE STAAN
 OF MISSCHIEN PAS 

ALS ZE ACHTERHAALD IS

Of… misschien wel illegaal





MYTHE 3
E-BOOKS ZIJN DE TOEKOMST



Digitale lezers in Nederland



Digitaal lezen zit in de ‘early majority’-fase in Rogers’ model dat de 
adoptie van nieuwe technologieën beschrijft. Dit duidt op ‘brede 

acceptatie’ van het e-boek. Het is de vraag of de achterblijvers (de ‘late 
majority’ en ‘laggards’) zullen aanhaken. 3% van deze groep overweegt 
om e-boeken te gaan lezen (KvB Boekwerk & GfK, 2015, meting 33). 

Tegelijkertijd geeft 13% van de bevolking aan in het verleden e-boeken 
te hebben gelezen en daarmee te zijn gestopt (KvB Boekwerk & GfK, 

2017, meting 39).

Bron: https://www.leesmonitor.nu/nl/leesgedrag-e-boeken

https://www.leesmonitor.nu/nl/leesgedrag-e-boeken


De meeste digitale lezers adopteren het scherm naast het papier. 
41% van de boekenlezers leest e-boeken naast gedrukte boeken, terwijl 
4% uitsluitend e-boeken leest. 55% leest alleen gedrukte boeken (KvB 

Boekwerk & GfK, 2018, meting 43). Ditzelfde geldt voor het schermlezen 
in den brede. 49% van de lezers combineert, voor boeken, kranten, 
tijdschriften en online nieuws, het scherm met papier, terwijl 21% 

uitsluitend leest van het scherm. 30% leest alleen van papier 
(Wennekers, Huysmans & De Haan, 2018).

Bron: https://www.leesmonitor.nu/nl/leesgedrag-e-boeken

https://www.leesmonitor.nu/nl/leesgedrag-e-boeken


Morgan Entrekin van de toonaangevende Amerikaanse uitgever Grove Atlantic 
zegt deze week in opinieblad Vrij Nederland: “De angst voor ebooks is nu ook 
weg, want daar lijkt het plafond bereikt. Mensen, van tien tot tachtig, houden 
van fysieke boeken. Onderzoeken tonen dat ook aan. Ook jonge mensen vinden 

het lezen van boeken alleen maar praktisch, en een heerlijke afleiding van 
steeds maar dat scherm.” 

De aanhoudende populariteit van het papieren boek blijkt ook uit de 
cijfers. De Verenigde Amerikaanse Boekverkopers noteert zelfs en groei in het 
aantal boekhandels: 1.712 leden met 2.227 verkooplocaties in 2015, van 1.410 

leden met 1.660 locaties vijf jaar geleden.

Joris Bellwinkel in HLN, 24 september 2015



ZIJN BIBLIOTHEKEN NIET GEWOON 
WAT TE BANG?



IN DE TEGENAANVAL
Ken je vijand



E-BOOKS
Hoe ziet jouw e-bookcollectie eruit binnen pakweg 10 jaar?



PROBLEMEN MET E-BOOKS
• Opslagmedia

• Opslagformaten

• DRM

• Hardware

• Software

• Bitrot

• …



DIGITAL OBSOLESCENCE
Digitale veroudering gaat zeer snel…



OPSLAGMEDIA HARDWARE

SOFTWARE 



PROPRIETARY 
FORMATS

& 
FILE SYSTEMS



AUGMENTED REALITY
The best of both worlds? Of… gewoon een andere mythe?







QR
De meest ingeburgerde AR-toepassing



QUICK RESPONSE
De meest ingeburgerde AR-toepassing



AR EN/OF VR
Wat is het verschil?









MAGIC LEAP











AR IS MEER DAN QR
Welke technieken zijn vereist?



AR-TECHNIEK
• Locatieherkenning (GPS…)

• 3D-mapping van de omgeving in real 
time

• STAG-interface

• 3D-software

• Image recognition

• Toegang tot de “cloud”



LOCATIE & OMGEVING

Afhankelijk van chips & sensoren in het toestel 

Locatieherkenning (GPS…)
3D-mapping van de omgeving in real time

Gyroscoop 
Een gyroscoop meet de rotatie van je smartphone op 3 assen (X, Y, Z). Er kan mee worden 

bepaald in welke stand het apparaat zich bevindt: recht, schuin, liggend, staand. Door de 
gyroscoop met de accelerometer (zie later) te koppelen, wordt er naast richting ook 

bewegingssnelheid gemeten. Door hem tot slot met het digitale kompas te combineren, wordt 
het mogelijk om beweging langs 6 assen te meten en registreren. 



STAG-INTERFACE
Speech, touch & gestures



IMAGE RECOGNITION & THE CLOUD
Beeldherkenning, gezichtsherkenning, objectherkenning…



AR-TECHNIEKEN MET POTENTIEEL?
Ook in uw bibliotheek?



I 
QR

Quick Response



QR = EENVOUDIGE VORM VAN 
BEELDHERKENNING

groot voordeel in vergelijking met streepjescode





SHELVAR
AR-HULP VOOR DE BIBLIOTHECARIS

ShelvAR instantly analyzes 
an entire shelf, spots any 

misplaced books, and 
shows librarians the 

quickest way to put the 
books back in order.



GRATIS TE GEBRUIKEN VOORBEELD

https://www.schoolvoorbeeld.be/qrbib

https://www.schoolvoorbeeld.be/qrbib




II 
RFID & NFC

Boeken herkennen



RFID
Radio-frequency identification 

(identificatie met radiogolven, RFID) is 
een technologie om van een afstand 

informatie op te slaan in en af te lezen 
van zogenaamde RFID-tags die op of in 

objecten of levende wezens zitten.



NFC (Near Field Communication) is een draadloze manier om 
kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen binnen een 

straal van 10 centimeter. 

De chip in je smartphone communiceert met een ander NFC-apparaat, zoals 
betaalsystemen, of andere smartphones,

Voordelen:  
- 1. toestel enkel aanraken
- 2. Geen app nodig (bij QR wel)
- 3. Geen wachtwoord nodig zoals bij Wi-Fi



SAMSUNG TECTILE
https://en.wikipedia.org/wiki/TecTile

https://en.wikipedia.org/wiki/TecTile


KRITIEK OP TECTILE
https://www.cio.com/article/2371298/smartphones/why-samsung-s-nfc-tectiles-are-a-waste-of-

money.html



SMARTTAGS



INOTEC
http://www.inotec.nl/toepassingen/bibliotheken/



III 
BEACONS & BLE

Locatievoorzieningen



BEACONS & BLE
Boeken als bakens in de boekenzee







BLUETOOTH LOW ENERGY  (BLE)

https://www.intellectsoft.net/blog/what-are-beacons-and-how-do-they-work

Technieken ontwikkeld voor het IoT (internet of things)





Apple en iBeacon-technologie 

Sinds iOS 7 is ondersteuning voor iBeacons aanwezig, 
waarbij gebruikt wordt gemaakt van Bluetooth voor 
de draadloze verbinding. iBeacons werken ook met 

smartphones van andere merken. 

Apple heeft zelf relatief weinig ‘reclame’ gemaakt voor 
iBeacons. Het was slechts een voetnoot bij de aankondiging van 
iOS . Ook is er nauwelijks documentatie van Apple beschikbaar. 
Apple heeft alleen eisen gesteld aan fabrikanten die de naam 

iBeacon willen gebruiken.





EDDYSTONE-STANDAARD
https://developers.google.com/beacons/



BEACONFABRIKANTEN MET 
EDDYSTONE-ONDERSTEUNING

https://developers.google.com/beacons/eddystone



EDDYSTONE-SPECS
https://github.com/google/eddystone



DOE-HET-ZELF
https://github.com/SAndroidEOfficial/framework/wiki/Arduino---Beacon---Texas

https://github.com/SAndroidEOfficial/framework/wiki/Arduino---Beacon---Texas


ARDUINO GENUINO & CURIE BLE

https://www.arduino.cc/en/Reference/CurieBLE



Adafruit PN532 NFC/RFID Controller Shield for Arduino



Rewritable Programmable NXP Mifare NFC Tag Keychain



QR

RFID

BEACONS

EINDGEBRUIKER

Smartphone met camera
App om code te scannen

Smartphone met ondersteuning van NFC

Smartphone met ondersteuning van BLE



QR

RFID

BEACONS

BIBLIOTHEEK

Etiketten + software om QR-codes aan te maken. 

RFID-stickers, software om RFID-stickers te “beschrijven”

Toestellen (beacons) + software



QR

RFID

BEACONS

VOORDELEN NADELEN

Makkelijke implementatie
Goedkoop
Plaatsing op boek, kast, rek…

App nodig
Gebruikersinteractie nodig

Omslachtiger
Prijs afhankelijk van aanpak
Plaatsing op boek, kast, rek…

App niet noodzakelijk
Gebruikersinteractie nodig
& automatische scan

Omslachtiger
Duurdere oplossing
Locatiebepaling binnen gebouw

App niet noodzakelijk
Automatisch



QR

RFID

BEACONS

MOGELIJKE TOEPASSINGSGEBIEDEN

Digitale informatie koppelen aan boeken.

Uitleensystemen

Locatievoorzieningen & wegwijzer





Paul Otlet

https://lib.ugent.be/fulltxt/handle/1854/5612/Traite_de_documentation_ocr.pdf

https://lib.ugent.be/fulltxt/handle/1854/5612/Traite_de_documentation_ocr.pdf


Mundaneum


