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Aanleiding

Dit afstudeeronderwerp is naar voren gekomen uit het onderzoeksproject ‘21ste Eeuws tentoonstelling maken: evalueren van
ontwerpbeslissingen’ . Hier werd onderzocht hoe tentoonstellingsmakers beter onderbouwde keuzes kunnen maken tijdens het1

ontwerpen van een fysieke ruimte. De focus ligt voornamelijk op de middelen die zij inzetten om een beleving tijdens een
museumbezoek te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan technieken gericht op storytelling, participatie, digitale media en sfeer.

In bovengenoemd onderzoeksproject is een prototype toolkit ontwikkeld. Deze analoge toolkit helpt tentoonstellingsmakers
om ontwerpkeuzes in kaart te brengen en te evalueren. Gezien de interesse in de toolkit, wil de opdrachtgever deze graag een
slag verder brengen door een digitale ondersteuning te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat er een betere doorwerking op de
toolkit, die aansluit op de praktijk en waar een grotere groep makers uiteindelijk kan profiteren van opgehaalde kennis.

Wat de toolkit precies is en waar de sterke en minder sterke punten liggen, ga ik in dit project onderzoeken. Vervolgens werk ik
naar een digitale oplossing toe, die een ondersteuning gaat worden van deze fysieke toolkit.

1 Amsterdam, H. V. (n.d.). De Tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw - HvA. Retrieved from
https://www.hva.nl/create-it/gedeelde-content/projecten/projecten-crossmedia/de-belevingswaarde-van-musea.html
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Inleiding
De laatste jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden
in hoe de museumwereld zich presenteert. Voorgaande
jaren lag de essentie bij het statisch presenteren vanuit
wetenschappelijke en kunst-educatieve overwegingen. Nu
zien we dat een tentoonstelling vanuit de interesse van de
bezoeker opgesteld wordt, ook wel visitor perspective
genoemd. Dit heeft alles te maken met veranderend
consumentengedrag, subsidieregelingen, inzichten in het
effectief overbrengen van cultuurhistorische informatie en
concurrentie met andere vrijetijdsbesteding (vom Lehn,
2006).

Bij een tentoonstelling met visitors perspective voldoet het
ontwerp aan wat de bezoeker wil of naar op zoek is om
objecten te kunnen begrijpen. Museale opstellingen
worden dan ook meer gericht op het bieden van context en
interactieve ervaringen, om bezoekers een ‘leuk en
leerzaam uitje’ te geven, wat het liefst meteen deelbaar is
via sociale media (Lord & Piacente, 2014).

Een expositie die naadloos aansluit op de (vernieuwde)
wensen van de bezoeker is voor een museum onmisbaar.
Echter is het voor makers ingewikkeld de juiste manier te
vinden waarop zo’n tentoonstelling vormgegeven moet
worden. Hoe ontwerp je een tentoonstelling die volledig
aansluit op het belevingsniveau dat je bij de bezoeker wilt
realiseren? Wat is die beleving en hoe

wordt het succes getoetst? Hier is spaarzaam onderzoek
naar gedaan en er is weinig gevalideerde informatie over
beschikbaar.

Vanwege het gebrek aan deze gegevens heeft het lectoraat
Crossmedia een toolkit ontwikkeld die
tentoonstellingsmakers handvatten biedt om gerichter op
deze wensen in te kunnen spelen tijdens het ontwerpen.
De toolkit is getest en ingezet bij verschillende musea en
wordt daar goed ontvangen, maar wordt in de praktijk nog
weinig gebruikt. Uit verschillende tests en interviews blijkt
dat adoptie moeilijk is en er een duidelijke behoefte bestaat
aan een digitale ondersteuning. In dit onderzoek ga ik na
waar die ondersteuning nodig is en wat de digitale invulling
hiervan kan zijn. Ik probeer antwoord te geven op de
volgende vraag:

Design challenge

“ Hoe kan digitalisatie bijdragen aan een betere
doorloop van de toolkit, waardoor deze optimaal

ingezet kan worden en tentoonstellingsmakers beter
geholpen worden tijdens het ontwerpproces van een

tentoonstelling? “
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Verkenning
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Huidige situatie

Ontwerpen van een tentoonstelling

Kijkend naar de opbouw van tentoonstellingen, zien we dat de
nadruk nu meer ligt op waar de bezoeker naar op zoek is
tijdens een bezoek, wat hem of haar raakt en wat de
beweegredenen zijn om een tentoonstelling te bezoeken. De
bezoekersbeleving is steeds vaker het onmisbare aspect van
een geslaagde expositie.

Dat is goed te zien aan de sterke opkomst van belevingsmusea.
Deze musea proberen zo correct mogelijk in te spelen op de
bezoekersbeleving. Zij laten de collectie tot leven komen door
ze tastbaarder te maken. Objecten die je als bezoeker mag
aanraken of vasthouden, exposities waarbij de bezoeker
aangemoedigd wordt om creatief met de ruimte om te gaan en
dit vast te leggen met foto’s. Voorbeelden van deze
belevingsmusea zijn ‘The Upside Down Museum’ , ‘Moco2

Museum’ en ‘Wondr Experience’ (Product Biografie, H1.4).3 4

Van Vliet (2012) definieert de beleving van een bezoeker als
‘het geheel van ervaringen, emoties, handelen en oordelen die
een bezoeker heeft voor, tijdens en na een museumbezoek’.

4 Experience the art of play. (n.d.). Retrieved from
https://www.wondrexperience.com/en/

3 Moco Museum Amsterdam - Moderne kunst en Streetart. (n.d.). Retrieved from
https://mocomuseum.nl/

2 The Upside Down Amsterdam. (n.d.). Retrieved from https://the-upsidedown.com/

Interessant hierbij is dat het uitgangspunt vaak wordt
uitgedrukt in ‘tevredenheid’ en ‘Net-Promotor Score’ , terwijl dit5

niet specifiek weergeeft wat de bezoeker zo mooi, leerzaam of
ontroerend vond aan de tentoonstelling. Het wordt niet
duidelijk of inhoudelijke doelen behaald zijn (Product Biografie,
H1).

Er is weinig gevalideerde data beschikbaar over het ontwerpen
van een expositie die inspeelt op de gewenste
bezoekersbeleving. Daarom zijn tentoonstellingsmakers op
zoek naar hulpmiddelen om tijdens het ontwerpproces beter
te kunnen sturen op deze bezoekersbeleving (Schrandt et al.,
2019).

5 Score die klanttevredenheid en klantloyaliteit weergeeft.
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De toolkit

Naar aanleiding van dit gebrek aan gegevens heeft het
Lectoraat voor Crossmedia, na veelvuldig onderzoek met
museum professionals, een fysieke toolkit ontwikkeld.

Deze helpt tentoonstellingsmakers bij het gerichter ontwerpen
van een tentoonstelling, zodat deze beter aansluit op de
wensen en behoeftes van de bezoeker. Met de toolkit kunnen
zij reflecteren op de keuzes die gemaakt worden tijdens het
ontwerpproces van het inrichten van een fysieke ruimte. Ook
geeft het inzicht in aannames die ontstaan over de werking
en/of samenhang van deze keuzes. In deze toolkit zijn de vier
belangrijkste sturingselementen van een bezoekersbeleving
vastgesteld, waar de maker mee aan de slag kan: content, senso
aesthetics, layout en interaction.

Inhoud
De toolkit bestaat uit een fysiek bord, kaarten en een
dobbelsteen. Er worden vier fases doorlopen, waarin de maker
zich bewust wordt van de keuzes die gemaakt worden tijdens
het ontwerpen, achteraf laat evalueren of deze juist zijn
geweest en welk effect dit heeft gehad op de gehele expositie.

Voor het maken van een tentoonstelling zijn vier belangrijke
fases te onderscheiden:

1. Concept- en strategiefase - Doel en concept van de
tentoonstelling worden bepaald.
2. Ontwerpfase - Ontwerpkeuzes worden bepaald en
welke aannames hieraan ten grondslag liggen.
3. Tentoonstellingsfase - Aannames worden getoetst.
4. Evaluatiefase - Verwachtingen en resultaten worden
bekeken en geëvalueerd.

Zie Product Biografie, H1.6 voor een uitgebreide uitleg over de
doorloop van de toolkit en al haar elementen.
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Voordelen
Met behulp van de toolkit reflecteert de maker op de keuzes
die gemaakt worden tijdens het ontwerpproces. Er ontstaat
inzicht in de aannames. Dit draagt bij aan het gerichter
ontwerpen van een tentoonstelling, zodat deze beter aansluit
op de wensen en behoeftes van de bezoeker.

Aandachtspunten
Na testen met meerdere musea, uitgevoerd door het
Lectoraat, is gebleken dat de toolkit enthousiast ontvangen
wordt. Het spelen van de verschillende elementen gaf de
makers inspiratie, het gesprek werd gestimuleerd en het zette
aan tot reflectie (Schrandt et al., 2019).

Echter wordt de toolkit in de praktijk weinig gebruikt. Adoptie
blijkt moeilijk en er zijn een aantal obstakels die het moeilijk
maken om de tool effectief en zelfstandig te kunnen gebruiken.

Om een passend product te ontwikkelen, moeten de wensen
en behoeftes van de stakeholders binnen dit project in kaart
gebracht worden.
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Stakeholders

1. Het lectoraat Crossmedia
Het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam
heeft van 2017 - 2019 het project De Tentoonstellingsmaker van
de 21e Eeuw opgezet. Hierin werd onderzocht hoe
tentoonstellingsmakers beter onderbouwde keuzes konden
maken over de middelen die zij inzetten op de
bezoekersbeleving te beïnvloeden. In dit project is het
prototype toolkit ontwikkeld, dat tentoonstellingsmakers helpt
om ontwerpkeuzes in kaart te brengen en hen hierop te laten
evalueren.

2. De museumbezoeker
De museumbezoeker is een belangrijke stakeholder in dit
project. Het uiteindelijke doel van de toolkit is om de best
mogelijke beleving te ontwerpen voor deze bezoeker. Het
uitgangspunt van een bezoekersbeleving wordt vaak
uitgedrukt in ‘tevredenheid’, ‘loyaliteit’ en ‘Net-Promotor Score’.

3. Tentoonstellingsmakers
De belangrijkste stakeholders zijn de tentoonstellingsmakers.
De laatste jaren is het bieden van een bezoekersbeleving
steeds dominanter is geworden in het werk van
tentoonstellingsmakers. Er is een duidelijke behoefte ontstaan
aan praktische kennis en tools om goede afwegingen te
kunnen maken wat een bezoekersbeleving is en hoe hiervoor
te ontwerpen is. De tentoonstellingsmaker wil geholpen
worden om de impact van hun ontwerpkeuzes te evalueren,
om zo optimaal te kunnen sturen op de beoogde
bezoekersbeleving.
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Definiëren
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Doelgroeponderzoek

Miro board
Tijdens workshops met onder andere het Museum
Catharijneconvent, het Zuiderzeemuseum, het Amsterdam
Museum en AiOn Sports, uitgevoerd door het Lectoraat, is
de toolkit ingezet en is gekeken naar wat wel en niet werkt.
De feedbackpunten zijn in kaart gebracht in een
Miro-board (Product Biografie, H2.1).
https://miro.com/app/board/o9J_ktxX2rQ=/

Expert Interviews
Ook is onderzoek gedaan naar wensen en behoeftes van de
doelgroep door middel van diepte-interviews met museum
professionals en experts (Product Biografie, H2.2).

De belangrijkste inzichten uit deze onderzoeken zijn in de
tabel hiernaast geclusterd in drie hoofdonderwerpen.

Algemeen Aannames Data

Start spel is lastig Behoefte aan
voorbeelden

Geen capaciteit om
data te analyseren

Behoefte aan
standaard
richtlijnen uitleg

Aanname maken
is moeilijk

Achteraf lastig terug
te halen, blijven
‘schetsen’

Tempo is te
langzaam door
onduidelijkheid

Te snel te veel
aannames

Voorkeur digitaal of
combinatie

Er ontbreken
rollen/andere
benamingen

Onduidelijk omdat
doel er niet bij
gehaald kan
worden

https://miro.com/app/board/o9J_ktxX2rQ=/
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Participant Observation
Naast tentoonstellingsmakers, is de toolkit ook inzetbaar
voor andere ‘makers’. Twee Participant Observations zijn6

uitgevoerd (Product Biografie, H2.3), om in kaart te brengen
waar knelpunten ontstaan en om tot nieuwe inzichten te
komen.

1. Hogeschool van Amsterdam

Tijdens een workshop in de les ‘Redesign The User
Experience’, gegeven door User Experience docent Martijn
Bosman, hebben we studenten gevraagd om met de toolkit
aan de slag te gaan. Zij werkten aan een herontwerp van
een digitale omgeving.

2. Freerun University

De toolkit helpt bij het evalueren van ontwerpkeuzes bij het
inrichten van een fysieke ruimte. Oprichter en
mede-eigenaar van de sporthal ‘Freerun University’, Gaetano
Carretto, heeft door de jaren heen lege panden
omgetoverd tot sporthal. Hij houdt zich bezig met de
ruimtelijke inrichting hiervan en valt daardoor onder mijn
doelgroep.

6 Onderzoeksmethode waarbij de onderzoeker participeert in de activiteiten van
de doelgroep

Hogeschool van
Amsterdam

Freerun University

Lastig om een start te
maken, doel is niet duidelijk

Doel van het spel niet
duidelijk

Moeite met maken van
aanname

Niet duidelijk of je één doel
moet kiezen

Lang bezig met het
bedenken van aannames

Veel verdiepingsvragen,
mag je zelf kiezen?

Rollen kunnen niet altijd
toegepast worden

Verdiepingsvragen zijn te
lang

Niet iedereen was fysiek
aanwezig, digitalisatie zou
gemakkelijk zijn

Onduidelijk dat de vraag
vanuit je rol beantwoord
moet worden

Gebrek aan archieffunctie,
losse kaartjes worden niet
goed gedeeld met andere
teamgenoten

Link tussen
verdiepingsvraag en
aannamekaart mist

Wisselen van rollen is niet
gewenst

Aannamekaart wordt niet
begrepen en dus verkeerd
of niet ingevuld

Verdiepingskaartjes waren
niet allemaal relevant,
behoefte aan zelf uitkiezen

Tipkaart is een te lang
verhaal dus wordt niet
gelezen
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Validatierapport
Naar aanleiding van de workshops en gesprekken met
professionals die zijn opgezet door het Lectoraat, is een
Validatierapport opgesteld door Annika Kuyper. Dit is een
samenvatting van ervaringen, feedback en aanbevelingen
over het gebruik van de toolkit. Het belangrijkste inzicht is
dat een combinatie tussen analoog en digitaal wenselijk is
(50%). Het gehele rapport is te vinden in Product Biografie,
H2.1.

“Er is gevraagd of men de toolkit analoog of digitaal wil
gebruiken. De helft van de ondervraagde zou graag een
combinatie zien van een analoge en digitale versie. Uit
gesprekken met professionals komt hetzelfde naar voren. Een
digitale toolkit is een goede aanvulling op de analoge versie.
Studenten en andere professionals die alleen ontwerpen voor
een digitale omgeving hebben vaker behoefte aan een geheel
digitale toolkit.” - Annika Kuyper

Conclusie

Tijdens workshops werd duidelijk dat de aangeboden
informatie nuttig wordt gevonden om aannames te maken
en te bespreken, maar ook dat men het lastig vindt om te
starten met de toolkit.

De doelgroep is op zoek naar een stappenplan, blijkt uit de
Participant Observations. Het is belangrijk te weten waar
naartoe gewerkt wordt en welke stappen daarvoor moeten
worden doorlopen. Om die succesvol te kunnen zetten, zijn
heldere instructies nodig. Externe begeleiding of een
spelbegeleider lijkt wenselijk. De tool is nog te open, er is
duidelijk behoefte aan concretisering zoals bijvoorbeeld
meer (voorbeeld)vragen, meer kaders en kleinere stapjes.

Er is dus een grote behoefte aan sturing, structuur en
digitalisering.
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Behoeftes

Naar aanleiding van het doelgroeponderzoek, de Expert Interviews en Participant Observations, zijn behoeftes opgesteld. Deze
zijn geclusterd in drie hoofdonderwerpen:

Sturing Structuur Digitalisering

Instructies Stappenplan Archieffunctie

Meer kaders Simpele stappen Ordenen en organiseren data

Voorbeelden aannames en
testmethodes

Kleinere stappen Snelheid tijdens het maken van
aannames

Tijdslimiet

Speelsere aannames
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Customer Journey
De bevindingen uit het doelgroeponderzoek
zijn samengevoegd in een Persona en
Empathy Map (Product Biografie, H2.6,
H2.7). Om de huidige gebruikerservaring te
visualiseren is een Customer Journey
ontwikkeld. Hierin is duidelijk zichtbaar waar
de knelpunten van de toolkit zich bevinden.
Voor de gehele toelichting, zie Product
Biografie H2.5.
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Programma van Eisen
Vanuit het doelgroeponderzoek, de wensen van de tentoonstellingsmakers en de opdrachtgever en de User Requirements List
(Product Biografie, H2), is een Programma van Eisen opgezet via de MoSCoW methode . Hieronder zijn de belangrijkste eisen7

opgesomd. De overige eisen zijn te vinden in de Product Biografie, H2.8.

Type Topic Requirement

Must have Gebruikerseisen Begeleiding over doorloop

Gebruikerseisen Aannames uitleggen

Opdrachgever Algemene gebruik versimpelen

Opdrachtgever Dezelfde look & feel als de toolkit

Opdrachtgever Archieffunctie

Functionele eisen Uitleg over testmanieren

Technische eisen Mobile first ontwerp

Technische eisen Toegankelijk via NFC en/of URL

Should have Gebruikerseisen Startmoment versimpelen

Gebruikerseisen Duidelijk stappenplan

Functionele eisen Voorbeelden bevatten

7 Methode om gebruikerseisen te prioriteren door ze onder te verdelen in: Must have, Should have, Could have, Won’t have.
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Conceptontwikkeling
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Product visie
Een mobile-first stappenplan, wat de tentoonstellingsmaker
door de toolkit heen leidt. Het product moet zelfstandig te
gebruiken zijn, aanmoedigen om de toolkit te doorlopen en
de mogelijkheid bieden tot hulp of begeleiding wanneer dat
gewenst is. Op lange termijn zal het een bijdrage kunnen
leveren aan de (internationale) vorm van ontwerpen van
een tentoonstelling op bezoekersbeleving.

Ideeën
Door het onderzoeken van verschillende toolkits en deze te
beoordelen met de Best, Good, Bad practices methode,
inzetten van verschillende brainstorm methodes, zoals
Mindmapping, Crazy Eight en Storyboarding, zijn drie
diverse concepten ontwikkeld: Een applicatie met tutorials,
online video introductie en Augmented Reality walkthrough
(Product Biografie, H4). De concepten zijn tijdens de
Feedback Frenzy besproken, aan professionals voorgelegd
en door mijn opdrachtgever beoordeeld. De voor- en
nadelen van elk concept zijn bijeengebracht.

Voordelen Nadelen

Applicatie Gemakkelijk
toegankelijk
Veel informatie op
één plek
On-demand
begeleiding

Implementatie
onduidelijk (QR-code
/ NFC / downloaden
applicatie / online
website)

Video Bedoeling is
duidelijk
Motiverend als start
Mogelijke
icebreaker

Éénmalig
aangeboden
Minder gerichte
informatie
Geen mogelijkheid
tot zelf scrollen

AR/VR Verrassend
Futuristisch
Uniek concept
Leuk spelelement
On-demand
informatie

Uniek concept
Kan afleiding bieden
Toegevoegde
waarde is
onduidelijk
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Concept

Samen met de opdrachtgever is gekozen voor een mobiele
applicatie. Met dit concept wordt het creatieve proces niet
verstoord en wordt de gebruiker niet afgeleid door het
gebruik van een ingewikkeld device of futuristisch concept.

Uit interviews met Bernadette Schrandt en Tjarda de Haan
(Product Biografie, H3.1) blijkt dat het fysieke materiaal een
onmisbaar onderdeel van de toolkit is. Het eindproduct
moet de toolkit dus niet geheel vervangen, maar
ondersteuning bieden waar knelpunten zich ontwikkelen.

De mobiele applicatie is daarom uitgewerkt tot een
hands-on handleiding. Alle fases van de toolkit zijn
gedeeltelijk gedigitaliseerd, waardoor het product vanaf het
moment dat de toolkit wordt ingezet tot het afronden van
de tentoonstelling inzetbaar is en goed inspeelt op de vier
hoofd-behoeftes van de tentoonstellingsmakers.

Dit concept biedt:

● Sturing: de tentoonstellingsmaker kan op elk
moment on-demand om hulp vragen. De applicatie biedt
een platform waar veel informatie op één centrale plek
terug te vinden is.
● Structuur: Door het aanbieden van een
stappenplan, wordt het gebruik versimpeld en weet de
tentoonstellingsmaker welke stappen doorlopen dienen te
worden.
● Digitalisering: door het gedeeltelijk digitaliseren
van de toolkit zal de gebruiker verbonden blijven met het
spelbord en zal de applicatie dienen als een ondersteuning,
geen vereiste. De implementatie van een archief zorgt
ervoor dat data geordend en georganiseerd wordt. Het
invullen van bepaalde onderdelen wordt gedigitaliseerd,
waardoor de toolkit sneller doorlopen wordt.
● Startmoment: Doordat de applicatie voor elke fase
een ondersteuning biedt, wordt ook het startmoment
versimpeld.
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Implementatie

Het product wordt geen losstaande applicatie, een
duidelijke connectie met het fysieke spelbord is daarom
noodzakelijk.

Door het implementeren van een NFC sticker op het
spelbord, hoeft de gebruiker geen applicatie te installeren
of URL in een webbrowser in te voeren. De juiste informatie
komt on demand tevoorschijn. Er ontstaat een interactieve,
gebruiksvriendelijke ervaring voor de maker. NFC stickers
kunnen op het spelbord bevestigd worden, zo is het
product te allen tijde toegankelijk (Product Biografie, H4.5).

(n.d.). Retrieved from http://admobilemarketing.com/starhub-business-mobile-plans/
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Ideale Customer Journey
Om de gewenste
gebruikerservaring te visualiseren,
is een ideale Customer Journey
gecreëerd. Hier wordt een ideale
situatie geschetst waarin de
knelpunten geklaard zijn. Het
doorlopen van de toolkit wordt als
‘prettig’ ervaren en zal daardoor
optimaal tot zijn recht komen.
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Flowchart
Op basis van de ideale Customer Journey en de Task Flow
(Product Biografie, H4.6) is een User Flow ontwikkeld. Dit8

schema visualiseert de navigatie binnen het product en
toont welke stappen de gebruiker moet kunnen doorlopen.
Zie Product Biografie, H4.6 voor een grotere versie.

Design Principles
In het eindproduct is gebruik gemaakt van verschillende
Design Principles en - Patterns:
● Carousel
● Coachmarks
● Consistency
● Drop Down
● External Consistency
● Hamburger Menu
● Onboarding
● Popover
● Radiobutton
● Sequencing

Voor het gehele onderzoek en Design Patterns, zie Product
Biografie, H4.7

8 Visualisatie van de stappen die een gebruiker doorloopt om een bepaald doel te
bereiken
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Proof of concept

Na het opzetten van een paper prototype en het
ontwikkelen van diverse Interface Designs (Product
Biografie, H4.11), zijn de eerste schermen en interacties van
het onderdeel ‘aannames’ uitgewerkt. Door het concept op
deze manier te testen is nagegaan of de eerste bevindingen
valide zijn.

Het prototype is via het programma Useberry, een remote
user testing platform, getest. Tentoonstellingsmakers
hebben door middel van een scenario verscheidene taken
volbracht en hun feedback gegeven.

Er is geconcludeerd dat het concept begrijpbaar is als
ondersteuning van de toolkit en er daadwerkelijk een
toegevoegde waarde van het product ontstaat (Product
Biografie, H5.2).

Conclusie

De resultaten waren positief, het maken van aannames
werd als gemakkelijk ervaren. Er is aanzienlijk minder
behoefte aan externe begeleiding, door het bieden van
voorbeelden. De visuele stijl en lay-out werd als prettig
ervaren. Echter was nog niet geheel duidelijk in welke fase
het prototype ingezet werd en was er behoefte aan meer
context.

Op de volgende pagina is het geteste prototype afgebeeld.
Voor de werking en ontwerpkeuzes, zie Product Biografie,
H5.2.
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Home, Nieuwe Aanname, Archief en Voorbeelden
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Prototypes
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Versie 2

Na de uitkomsten van de Proof of Concept is aan de hand
van een User Flow een lijst met functies opgezet. Voor elke
functie is een Design Pattern Search gedaan om
verschillende User Experience ontwerpen met elkaar te
vergelijken. Deze zijn uitgeschetst in een Morphological
Chart. Na het maken van low-fi schetsen, is gewerkt aan het
Interface Design, wat resulteert in het klikbare hi-fi
prototype. Al deze onderdelen zijn terug te vinden in de
Product Biografie, H4.

Iteraties

De belangrijkste iteraties zijn: aanpassing van de titels in
het startscherm, implementeren van een hamburger menu
en een terug-knop en het toevoegen van testmethodes. De
volledige toelichting over de ontwerpkeuzes is te vinden in
de Product Biografie, H5.2.
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Testresultaten en iteraties

Met deze versie is een Usability Test uitgevoerd en zijn twee Expert Review opgezet (Product Biografie, H5.3).
De belangrijkste bevindingen en daarbij horende iteraties:

Uit voorgaande testresultaten kwamen geen negatieve bevindingen over fase vier naar voren. Deze blijft onaangepast in de
iteratie. Voor het gehele iteratieproces, zie Product Biografie, H5.3.
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Versie 3
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Testresultaten en iteraties

Ook met deze versie is een gebruikerstest uitgevoerd
(Product Biografie, H5.4). De belangrijkste bevindingen zien
hier rechts afgebeeld en behoeven geen iteratie.

Na het doorlopen van deze laatste versie met de
opdrachtgever is de laatste feedback ontvangen. Hierop
zijn de laatste iteraties gedaan, rechts afgebeeld.

Zie Product Biografie, H5.4 voor het gehele iteratieproces.
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Eindproduct
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Home

Bij het starten van de applicatie opent het launch screen.
Hierna kan het gewenste scenario gekozen worden:

first-time user of terugkerende gebruiker.

Menu

Het menu wordt direct getoond aan de terugkerende
gebruiker. De first-time user kan het menu in de volgende

fases bereiken via het hamburgermenu.
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Introductie per fase

Voor elke fase is een introductie opgezet. Hierin wordt de titel van de desbetreffende fase benoemd en geïnformeerd over het
doel van deze fase.
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Fase 1

In fase één wordt middels vier schermen stapsgewijs instructie gegeven over de te doorlopen stappen.
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Fase 2

Fase twee bestaat uit twee delen. Het eerste deel instrueert de te doorlopen stappen. Middels een pop-up wordt gestimuleerd
om in de juiste richting te denken. De volgende twee stappen begeleiden en ondersteunen het maken van een aanname.
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Fase 3

In fase drie wordt, middels hetzelfde format, de toetsingsmethode vastgesteld. Via het lampje wordt toegang gegeven tot
informatie over succesfactoren en testmethodes. Daaropvolgend kan gekozen worden om een nieuwe aanname te maken of

te continueren naar de volgende fase.
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Fase 4

Fase vier bestaat uit twee delen.
Gemaakte aannames worden hier
gevalideerd, of verworpen, en het
archief kan betreden worden. Het
archief is een database met alle

gevalideerde aannames en bevat
een filterfunctie wat zoeken en

vinden van een aanname
vergemakkelijkt.
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Afsluiting
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Validatie

Om te valideren of het eindproduct antwoord geeft op de
Design Challenge zijn het Programma van Eisen getoetst en
de resultaten van de laatste gebruikerstest bekeken.

Programma van Eisen
Alle requirements uit het Programma van Eisen (zie
‘Definiëren’) zijn getoetst. Door het ontwikkelen van een
volledig product zijn alle Must have en Should have eisen
verwezenlijkt. De eisen vermeld onder Could have zorgen
ervoor dat bepaalde fysieke onderdelen gedigitaliseerd
worden. Uit het Expert Interview met Bernadette Schrandt
en de Participant Observation met Freerun University is
geconcludeerd dat dit niet wenselijk is. Voor de gehele lijst
met onderbouwing, zie Product Biografie, H6.1.

Gebruikerstest
De belangrijkste inzichten uit de laatste gebruikerstest:

● Duidelijk voor de gebruiker wat de bedoeling is
● Helder in welke fase de gebruiker zit
● Weinig vragen tijdens doorloop
● Aannames worden sneller opgesteld

Uit deze bevindingen is geconcludeerd dat de toolkit
zelfstandig doorlopen wordt.

Voor de gehele lijst met conclusies, zie Product Biografie,
H6.2.
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“ Hoe kan digitalisatie bijdragen aan een betere
doorloop van de toolkit, waardoor deze optimaal

ingezet kan worden en tentoonstellingsmakers beter
geholpen worden tijdens het ontwerpproces van een

tentoonstelling? “

Conclusie

Aan de start van dit project werd duidelijk dat adoptie van
de analoge toolkit moeilijk is en deze niet zelfstandig
ingezet werd in de praktijk. Er was een onmiskenbare
behoefte aan een vlotte (digitale) ondersteuning. Na
uitvoerig onderzoek te hebben gedaan naar de knelpunten
van de toolkit, is een prototype ontwikkeld wat hier hulp bij
biedt.

Dit prototype speelt in op de behoefte aan sturing en
structuur, digitalisatie en versimpeling. Het product
biedt ondersteuning voor alle fases op één centrale plek en
zorgt in samenwerking met de toolkit voor een betere
doorloop van het ontwerpproces. De gebruiker blijft door
het gebruik van een mobiel device verbonden met het
fysieke spelbord en wordt hierbij niet afgeleid door
ingewikkelde handelingen. Hierdoor wordt het creatieve
proces niet verstoord.

Het uiteindelijke doel van de toolkit wordt optimaal en
adequaat bereikt: het bieden van handvatten om
tentoonstellingen te ontwerpen op belevingsniveau, zodat
de bezoekersbeleving verbeterd wordt en er extra waarde
aan de tentoonstelling ontstaat.
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Aanbevelingen
Timer

De timerfunctie is in het eindproduct weggelaten. Een timer
kan zorgen voor tijdsdruk, wat het creatieve denkproces
kan verstoren. Echter kan het ook een duidelijk kader
bieden aan de tijd die besteed wordt aan een bepaald
onderdeel.

Digitaliseren

Voor een aantal onderdelen zijn aanzienlijke mogelijkheden
tot digitaliseren. Echter wordt op deze manier het spelbord
onnodig, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit een belangrijk
onderdeel is. Er kan onderzocht worden of het digitaliseren
van de gehele toolkit een meerwaarde kan bieden aan
betere adoptie in de praktijk. Daarnaast kan digitalisering
kansen bieden om internationaal verder te ontwikkelen.

Icebreaker

Om het startmoment te versoepelen, kan een icebreaker
geïmplementeerd worden. Door te starten met een quiz of
spel, wordt de groep opgewarmd en interactie onder de
deelnemers gecreëerd. Dit kan bijdragen aan een
effectievere start en betrokkenheid tijdens het
ontwerpproces.

Miro board

Met het implementeren van een Miro-board wordt een9

werkveld ontwikkeld waarin alle deelnemers hun ideeën
kunnen onderbouwen met afbeeldingen. Dit is vooral
interessant nu het door de uitbraak van COVID-19 niet
verantwoord is om met meerdere mensen bij elkaar te
komen.

9 Online whiteboard dat gebruikt kan worden om ideeën te visualiseren en
gelijktijdig, eventueel op afstand, aan een project te werken
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Alle overige afbeeldingen zijn afkomstig uit de toolkit.


