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BARCODE NIEUWE STIJL
**************************************************************************************************************************

QR-codes
maken entree in
de bibliotheek
QR (Quick Response) codes zijn barcodes die je met een mobiele telefoon
kunt lezen. Ze zijn steeds vaker te vinden op posters, advertenties en
andere producten. Meestal bevat een QR-code een URL. Na het scannen
opent op de telefoon direct een (mobiele) website met aanvullende
informatie over hetgeen waarop de code is afgebeeld. Dit is slechts een van
de vele mogelijkheden. Hoewel QR-codes vooral commerciële toepassingen
kennen, duiken ze inmiddels ook elders op, zoals in bibliotheken.
Pascal Braak
**************************************************************************************************************************

Een QR-code is een eenvoudig middel om
een cross-over te maken van papier of een
willekeurig object1 naar het web. Dit
maakt de toepassingsmogelijkheden in
principe oneindig. Een website of webpagina kan immers allerlei soorten informatie bevatten. Zo wordt het mogelijk te linken van een filmposter naar een trailer,
van voedingsmiddelen naar recepten, van
een advertentie naar een webwinkel en
van een ‘te koop’-bord in een tuin naar
huizensite Funda. Of van een monument
naar een mobiele website die historische
informatie over het gebouw laat zien,

inclusief foto’s van het interieur en het
exterieur. Het laatste voorbeeld – een initiatief van het Utrechts Monumentenfonds2 – maakt het mogelijk om een
‘interactieve wandeling’ langs historische
panden te maken. Het illustreert de
krachtige combinatie van een QR-code en
mobiel internet (via de telefoon): een
gebruiker kan aanvullende informatie
meteen en gemakkelijk oproepen of eventueel op simpele wijze bewaren voor later
gebruik.
Een QR-code kan ook een cross-over zijn
van een beeldscherm naar mobiele tele-

Wie is...
*****************************
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foon. Zo heeft de bibliotheek van de University of Huddersfield (UK) in de online
catalogus bij de volledige titelpresentatie
een QR-code toegevoegd, die een permalink bevat naar het bekeken item.3 Eenmaal gescand en opgeslagen in de telefoon zijn titelinformatie en actuele beschikbaarheidsgegevens dus altijd mobiel
op te vragen.
Wie op de website van routeplanner
OV9292 om een reisadvies vraagt, krijgt
niet alleen een reisschema maar ook een
QR-code. De URL in de code verwijst
naar een mobiele versie van de website
die zowel gegevens van de geplande reis
als alternatieve reistijden laat zien. Praktisch voor onderweg.
Een URL is overigens niet het enige dat
gecodeerd kan worden. GPS-coördinaten,
tekst, e-mailadres, contactgegevens
(vCard), sms (tekst en geadresseerde),
telefoonnummer of een agenda-afspraak
behoren eveneens tot de mogelijkheden.
Zo werden onlangs in het kader van een
kunstproject in de Frederik Hendrikstraat
in Amsterdam QR-codes op posterfor-

maat gebruikt om de ramen van een leegstaand pand af te dekken.4 De QR-codes
bevatten poëzieteksten van Simon Vinkenoog en andere dichters.

‘In Japan zijn QR-codes
al jaren een rage’

Toepassing in bibliotheken
Internationaal gebruikt inmiddels een
aantal bibliotheken QR-codes om bijvoorbeeld naar online producten of
diensten te linken. Een van de voorlopers
is de eerder genoemde bibliotheek van de
University of Huddersfield, en dan met
name haar spreekbuis Andrew Walsh.
Walsh gaf onlangs nog op het congres
EMTACL10 (Emerging technologies in
academic libraries) een lezing waarin hij
onder andere QR-codes besprak. De titel
van zijn lezing, ‘Blurring the boundaries
between our physical and electronic libraries’,5 geeft perfect weer waarom QRcodes in de bibliotheek kunnen werken.
Welke toepassingen staan bibliotheken
ter beschikking?6 Een QR-code op een
bord met openingstijden bijvoorbeeld
kan linken naar een online overzicht van
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‘QR-codes vergen
vrijwel geen investering
in tijd en geld’

openingstijden van alle bibliotheekvestigingen (Lincoln City Libraries). Handig
voor een klant die voor een dichte deur
staat.
Een QR-code op een papieren tijdschrift
attendeert de gebruiker op de online versie van het blad. Dit biedt tevens de
mogelijkheid om ‘on the spot’ de digitale
versie te bekijken of de URL – bijvoorbeeld in Delicious – voor later gebruik te
bookmarken (University of Bath).
Hetzelfde principe is toepasbaar bij een
boek. Ook kan op een boek een QR-code
worden aangebracht die een zoekactie in
de catalogus oproept, bijvoorbeeld op
basisclassificatie (ACU Library). Zo vindt
men – tussen de boekenkasten – op makkelijke wijze actuele verwante literatuur.
Tot de verdere mogelijkheden behoort
ook een QR-code die linkt naar een zoekactie op titel of ISBN in Google Books,

2

1

3

*****************************************************************************

QR-codes bij University of Bath

waardoor een samenvatting of recensie
snel voorhanden is. Ook kunnen QRcodes aangebracht op een boekenkast
verwijzen naar een online onderwerpsgids of een plattegrond (Half Hollow
Hills Community Library).

Van cursus tot expositie
Inschrijven voor een cursus wordt wel
heel gemakkelijk wanneer het aankondigingsaffiche met een QR-code verwijst
naar een online inschrijfformulier (Biblioteca Rector Gabriel Ferraté). En de handouts die cursisten na afloop meekrijgen,
bevatten codes die linken naar ondersteunende filmpjes of online demo’s (University of Huddersfield).
Bij tentoongesteld boekmateriaal kan
gelinkt worden naar aanvullende online
informatie (ACU Library). Denk bijvoorbeeld aan een gerelateerde website of een
Wikipedia-ingang.
Zoals al eerder beschreven is met een
QR-code een verwijzing vanuit een online
catalogus mogelijk naar een titel met
actuele beschikbaarheidsgegevens (University of Huddersfield). Of een soortgelijke toepassing waarbij de code alleen
een tekstje met auteurs-, titel- en plaatsgegevens bevat (University of Bath, zie
kader links).
Ten slotte kan een QR-code een smstekst, geadresseerde en ingevuld onderwerpsveld bevatten voor een sms-vragendienst zoals Text a Librarian (Sacramento
Public Library). De vragensteller hoeft
alleen nog maar zijn vraag in te typen en
te verzenden. Dit is echter nog lang niet
alles... er is nog veel meer mogelijk.7

*****************************************************************************

Zo gemaakt
Wie de QR-code in de online catalogus van de bibliotheek van de University of Bath (1) scant,
krijgt de inhoud ervan op het scherm van zijn mobiele telefoon te zien (2). De informatie wordt
automatisch in een ‘history’-functie van de gebruikte reader-app opgeslagen. Hierdoor hoeft de
gebruiker – in dit geval – de titel-, auteurs- en plaatsingsgegevens niet op te schrijven om ze te
bewaren. Een fout maken in of kwijtraken van de notitie behoort hiermee tot het verleden. Zou de
QR-code ook een URL naar het record in (de mobiele versie van) de catalogus bevatten, dan zijn
actuele beschikbaarheidsgegevens ook zo opgevraagd. Want met één druk op de knop opent zich
een URL in de browser van de mobiele telefoon.
Met zogenaamde ‘vervolgacties’ kan de gebruiker de informatie verder verwerken. Zo kan hij met de
knop ‘Share via email’ (3) de informatie bijvoorbeeld e-mailen. Ook is het – mede afhankelijk van
de overige op de telefoon geïnstalleerde apps – mogelijk om de inhoud te versturen via SMS, op te
slaan als notitie, op Facebook te zetten, te twitteren of in het geval van een URL te bookmarken in
Delicious.
*****************************************************************************
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QR-codes zijn gratis te genereren met de
talloze, op het web aanwezige generators.
De QR-codegenerator van ZXing Project8 bijvoorbeeld maakt het mogelijk alle
eerder genoemde inhoudsvarianten te
coderen in een small, medium of large
formaat. De code kan vervolgens als
plaatje opgeslagen worden voor verder
gebruik; bijvoorbeeld printen of embedden in een webpagina. Eenmaal opgeslagen staat de inhoud vast; wijzigt een
URL, dan moet een nieuwe code aangemaakt worden.
QR-codes kunnen ook gegenereerd worden met de Google Chart API voor QR-
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codes.9 Dit is een volgens bepaalde kenmerken opgebouwde HTTP string (URL)
die door de Google API-server wordt
omgezet in een QR-code. Bijvoorbeeld:
http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr
&chs=120x120&chl=http%3A%2F%2F
www.informatieprofessional.nl. De parameter ‘chs’ definieert de grootte:
120x120 pixels. Achter ‘chl’ volgt de
inhoud, in dit geval: www.informatieprofessional.nl.
Hierdoor wordt het mogelijk QR-codes
dynamisch te genereren, zoals dat in de
online catalogus van de University of
Bath gebeurt. Wanneer de volledige titelpagina door een gebruiker opgevraagd
wordt, bouwt een Javascript de vereiste
string voor de API op. Daartoe worden
bibliografische data van de opgevraagde
titel gecombineerd met voorgeschreven
parameters. Vervolgens verschijnt de QRcode op de daarvoor bedachte plaats in
de catalogus.

Succesfactoren
Natuurlijk valt of staat het succes van
bovengenoemde toepassingen met de
bekendheid én de mogelijkheid van het
lezen van QR-codes bij (bibliotheek)gebruikers.
Bekendheid
In Japan zijn QR-codes al jaren een rage,
in de Verenigde Staten en Europa komt
het gebruik maar langzaam op gang. In
Nederland beginnen ze nu door te breken. Voor het scannen (decoderen) van
QR-codes moet een mobiele telefoon speciale software bevatten, een zogenaamde
QR-codereader/scanner/lezer. In Japan
worden deze in de regel door de leveranciers voorgeïnstalleerd op mobiele telefoons. Ook is het gebruik van mobiel
internet er vanzelfsprekend. Dit alles
heeft waarschijnlijk een belangrijke rol
gespeeld bij de snelle, massale omarming
van QR-codes door de Japanners. En niet
onbelangrijk: de techniek is hier ontwikkeld (zie kader rechts).
Geheel in tegenstelling daarmee zijn de
uitkomsten van een onderzoek onder studenten van de University of Bath in
2009:10 slechts dertien procent van de
ondervraagden wist wat een QR-code
was, terwijl twee procent ook daadwerkelijk wel eens een QR-code had gescand.
Opmerkelijk was dat een aantal studen-

ten wel een QR-codereader op de telefoon had, maar zich daar niet bewust van
was. Gaan we ervan uit dat dit onderzoek
in Bath min of meer ook representatief is
voor Nederland, dan valt er nog een
behoorlijke slag te maken.
QR-codereaders
In principe is op vrijwel elke mobiele telefoon mét camera – ook de oude modellen
– een QR-codereader11 te installeren. Dit
is overigens meestal geen sinecure en de
functies zijn beperkt. Een aantal nieuwere
modellen wordt inmiddels ook hier met
een voorgeïnstalleerde QR-codereader
verkocht. De snelst groeiende groep
(potentiële) gebruikers is echter de bezitter van een smartphone, zoals een iPhone
of Android-telefoon. Dit zijn vrijwel
altijd mobiel-internetgebruikers. Bovendien maken verschillende andere populaire ‘apps’12 voor deze telefoons vaak al
gebruik van barcodescanners. Zo niet,
dan is een QR-codereader in een handomdraai geïnstalleerd via de App Store of
Android Market.
Voor een goede werking van eerder
genoemde toepassingen moet de reader

‘QR-code kan ook
een cross-over zijn
van beeldscherm
naar mobieltje’

i

QR Code (2D Code)
Contains
data

Bar Code
Contains
no data

Contains data

Contains data

*****************************************************************************

Quick Reponse Codes
*****************************************************************************

De tweedimensionale QR (Quick Response) codes zijn al in 1994 ontwikkeld door het Japanse
bedrijf Denso Wave. Het bedrijf zocht voor logistieke en productieprocessen naar een barcode die
meer toepassingsmogelijkheden bood dan de traditionele streepjescode.
Een QR-code is snel leesbaar en vanuit alle richtingen. De drie ‘vette’ vierkantjes in de hoeken vormen een ‘positiedetectiepatroon’. Ook is de code – die met tot dertig procent gegevensverlies nog
leesbaar is – veel minder storingsgevoelig. Doordat de code zowel in horizontale als verticale richting informatie bevat, is de opslagcapaciteit ook veel groter, namelijk tot ongeveer 7000 numerieke
(een streepjescode 12) of 4000 alfanumerieke tekens. Met name dit laatste aspect maakt ze zo
geschikt voor URL’s en andersoortige informatie.
Denso Wave heeft de technische specificaties van de code ‘open source’ verklaard. Daarmee staat
het eenieder vrij de codes te gebruiken of QR-code-applicaties te ontwerpen.
Bron: www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html
*****************************************************************************
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minimaal in staat zijn een URL te kunnen
decoderen en een webbrowser te openen
om de bijbehorende website te bekijken.
Opslaan van informatie uit een QR-code
voor later gebruik is een goede tweede.
Meer functionaliteiten zijn sterk afhankelijk van de gebruikte readersoftware en
een goede samenwerking met het besturingssysteem van de mobiele telefoon. Zo
kan Barcode Scanner – een gratis reader
voor Android (vergelijkbaar met I-nigma
reader of Quickmark voor iPhone) –
onder andere contactgegevens (vCards)
direct opslaan in het adresboek en GPScoördinaten openen in Google Maps.
Gescande informatie kan ook worden
verstuurd via e-mail of sms (zie kader op
pagina 14) of naar Facebook of Twitter.

Dus... nu overal QR-codes?

BOEKEN
OPENEN
HUN
WERELD

STEUN BIBLIONEF / WWW.BIBLIONEF.NL /
POSTBANKNR: 258485

STICHTING BIBLIONEF NEDERLAND

BIBLIONEF

GEEF IEDER KIND LEESPLEZIER
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Een succesvolle rol voor QR-codes in de
bibliotheek lijkt af te hangen van een
combinatie van bruikbare toepassingen
en bekendheid bij de bibliotheekgebruikers.
Afhankelijk van de toepassing (URL,
GPS-coördinaten) is mobiel internet een
vereiste. Bezitters van oude toestellen zijn
in principe ook in staat QR-codes te
lezen, maar de vraag is of dit de belangrijkste doelgroep is. Ze hebben weinig tot
geen geavanceerde mogelijkheden op de
telefoon en het zijn niet de mobiel-internetgebruikers. Onderzoeksbureaus voorspellen dat de markt van smartphones
zeer snel zal groeien. Het marktaandeel
van deze telefoons was in 2009 al 25 procent tegen 8 procent in 2008. Waarschijnlijk stijgt het gebruik van mobiel internet
in Nederland de komende jaren van
15 procent in 2009 tot 47 procent in 2014.13
Een groot deel van de bibliotheekgebruikers – met name studenten – is soms
moeilijk te vangen. Wanneer additionele
informatie niet meteen voorhanden is of
niet op eenvoudige wijze te verkrijgen
omdat daarvoor eerst een website geraadpleegd moet worden, gaat het ‘moment’
vaak verloren. De kans dat in tweede
instantie de informatie alsnog geraadpleegd wordt, is klein. Juist studenten zijn
mobiel georiënteerd, in het bezit van
smartphones en maken gebruik van
mobiel internet.
De meest effectieve verwijzing met behulp
van een QR-code is die naar online informatie (URL). En dan natuurlijk naar een
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‘Goed toegepast staan
QR-codes bestaande
dienstverlening
niet in de weg’

i

QR-code die dezelfde URL bevatte. Zo
werden zowel website als QR-codes
onder de aandacht gebracht bij mobiele
gebruikers.
Als klanten zich bewust zijn van de handige gebruiksmogelijkheden, kan het een
aanvullend middel zijn om het gebruik
van bibliotheekproducten en -diensten
via mobiele telefoons te stimuleren. ‘Aanvullend’, want gebruikers die niet in staat
zijn QR-codes te lezen, moeten niet
gepasseerd worden. Een vraag is nog hoe
ver de promotie zich moet uitstrekken:
blijft het bij louter attendering op de
mogelijkheden of biedt de bibliotheek
ook hulp bij het installeren van een reader op de mobiele telefoon?
QR-codes vergen vrijwel geen investering
in tijd en geld. Wanneer ze logisch, praktisch en op een handige manier toegepast
worden, staan ze bestaande dienstverlening zeker niet in de weg.
<

Noten
1] www.flickr.com/groups/qrcodes/pool/.

***********************************

Voorbeelden
***********************************

Ter illustratie van het gebruik van de QR-code
staan hier enkele door de auteur gegenereerde 8 codes afgebeeld. Ze bevatten verwijzingen naar bestaande mobiele dienstverlening van enkele universiteiten in Nederland.

1

Voor mobiel geschikt overzicht van beschikbare pc’s in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Bijvoorbeeld te bevestigen
in de studiecentra’s.

2] www.utrechtsmonumentenfonds.nl/nieuws/

website die geschikt is voor het bekijken
op mobiele telefoons. Zo verwijst de permalink van de University of Huddersfield
helaas naar de ‘normale’ online catalogus. Waarschijnlijk omdat men nog niet
over een mobiele versie beschikt. Dit kan
uiteraard wel, maar vergt veel van de – in
de regel – niet zo snelle mobiel-internetverbinding. Bovendien laat de leesbaarheid te wensen over. Een verwijzing naar
een e-journal lijkt dubbel problematisch
vanwege de onvermijdelijke toegangsrestricties. Redenen voor de gebruiker om
af te haken.

qr-code-op-monument.
3] library.hud.ac.uk.
4] www.golfstromen.nl/work/qr-cloud-project/.
5] eprints.hud.ac.uk/7456/.
6] De hier besproken voorbeelden zijn grotendeels ontleend
aan www.libsuccess.org/index.php?title=QR_Codes.

2

7] Zie ook: tinyurl.com/ycg6g3n en
notionsark.pbworks.com/QR-Codes-and-Libraries.
8] zxing.appspot.com/generator/.
9] code.google.com/intl/nl/apis/chart/docs/
gallery/qr_codes.html.
10] Quick response codes and libraries – Andrew Walsh,

Library High Tech News, Nr. 5/6 2009, pp. 7-9
(http://eprints.hud.ac.uk/5209/).

Adressen en openingstijden op de mobiele
website van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Bijvoorbeeld af te beelden op het openingstijdenbord bij de entree van de locaties.

11] www.mobile-barcodes.com/qr-code-software/.

Aanvullend middel
Bij het inzetten van QR-codes moet dus
goed doordacht worden wat de gebruiker
met de geboden informatie kan. Nu veel
bibliotheken mobiele webdiensten hoog
op de agenda hebben staan, wordt het –
toekomstig – aanbieden van QR-codes in
de fysieke en virtuele omgeving steeds
meer een optie (zie kader rechts).
QR-codes zijn visueel zeer herkenbaar,
maar ze vereisen wel promotie om het
gebruik ervan te bevorderen. De bibliotheek van de UvA gebruikte recent voor
het promoten van haar mobiele website
flyertjes met daarop naast de URL een

12] Bijvoorbeeld Shopsavvy of Compare Everywhere;
apps waarmee de prijs van een product aan de
hand van een gescande streepjescode kan
worden opgezocht en vergeleken in webshops.
13] www.mobilecontentbilling.nl/wp/?p=25
(cijfers niet geverifieerd bij primaire bron).

3

••••••••••••••••••••••
Lees elders in dit nummer
ook ‘Apps voor informatiewerkers’, geheel gewijd aan
scanners voor onder andere
QR-codes

Zoekactie in de mobiele catalogus van de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijvoorbeeld om op een boek over hetzelfde
onderwerp te plakken.
***********************************
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