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Samenvatting 
 

Inzicht krijgen in de ontwerpkeuzes die een tentoonstellingsmaker heeft gemaakt bij het ontwerpen van 
een fysieke of digitale ruimte blijkt vaak lastig te zijn. Met behulp van het Top-Up project 
(subsidievertrekker SIA) toolkit de tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw (TM21) is geprobeerd 
makers een hulpmiddel te bieden voor het maken van tentoonstellingen. Binnen het top-up project is 
gekeken op welke punten en op welke wijze de TM21 Toolkit gebruiksvriendelijker, flexibeler en 
verbeterd kon worden voor (digitale) doorontwikkeling. Dit is gedaan door de te kijken naar drie 
categorieën: (1) het valideren door feedback uit de workshops te verwerken, (2) flexibiliseren zodat 
iedereen er gebruik van kan maken en (3) digitaliseren, waardoor de toolkit niet alleen fysiek maar ook 
digitaal te gebruiken is.  

Validatie vanuit de workshops, interviews met experts en de vragenlijst bleek dat (jonge) professionals uit 
alle vakgebieden de toolkit waardeerden, vooral het feit dat het hen stimuleerde om keuzes te maken over 
ontwerpaspecten die ze niet altijd zouden overwegen. Het kan worden gezien als een hulpmiddel om 
inspiratie op te doen uit verschillende elementen en het stimuleerde het gesprek tussen verschillende 
soorten makers, terwijl het ook aanzet tot reflectie. Voor sommigen moedigt het aan om zelfstandig 
ontwerpbeslissingen te evalueren, maar dit wordt ook als een moeilijke taak ervaren. Toekomstige 
stappen zullen een onderzoek kunnen omvatten naar de wijze waarop aannames nauwkeuriger kunnen 
worden gedefinieerd, zodat ze kunnen worden onderzocht tijdens het ontwerpproces.  

Deelnemers gaven ook aan dat ze, zelfs onbewust, steeds weer dezelfde strategie gebruiken bij het 
ontwikkelen van een nieuwe tentoonstelling of digitale toepassing. Door ontwerpbeslissingen vanuit 
andere invalshoeken te bekijken, ontstaan nieuwe discussies ontstaan. Het helpt hen ook bij het 
formuleren van hun eigen ontwerpuitgangspunten te formuleren. Ze vermeldden ook dat de toolkit dient 
als een naslagwerk voor toekomstige creaties - door het evalueren van ontwerpaannames kan men 
terugblikken op de beslissingen die in een eerder stadium gemaakt waren.  

De deelnemers vonden dat de spelelementen goed geïntegreerd waren, en dat de dobbelstenen en 
verschillende professionele rollen de toolkit speels en interessant maken. Een deelnemer zei bijvoorbeeld: 
"Ik kan even de positie van mijn directeur overnemen, maar ook zien hoe een ontwerper kijkt naar 
bepaalde ontwerpbeslissingen." Aan de andere kant is het toetsen van aannames (nog) geen gemakkelijk 
proces gebleken. Aannames zijn soms moeilijk om in een testbare vorm uit te drukken, om ze precies 
genoeg te formuleren, en er is een grote diversiteit in de aannames die worden genoemd.  

Al snel werd duidelijk dat er een onmiskenbare behoefte aan een vlotte (digitale) ondersteuning. In ons 
onderzoek hebben we vooral gevonden dat het toevoegen van (digitale) voorbeelden en het aanmoedigen 
van deelnemers om de doelen per fase te beschrijven hen enorm zouden kunnen helpen, omdat dit de 
doelen van de toolkit contextualiseert. Daarnaast zou een redactionele verfijning zoals het korter en 
begrijpelijker maken van de vragen en de handleiding korter en begrijpelijker te maken helpen om het 
proces te beginnen. Digitalisatie kan hierbij helpen. Binnen een afstudeeropdracht is een prototype van de 
applicatie ontworpen voor elke fase van de TM21 toolkit. 

De beoogde ontwikkelingen met betrekking tot het flexibeler maken van de toolkit, algemenere vragen, 
simpeler spelproces zodat de tool te gebruiken is voor elke maker, is goed ontvangen. Vanuit participant 
observatie van de digitale versie bleek ook dat content op de kaarten nu te specifiek voor 
museumprofessionals zijn, wenselijk is dit meer te richten op ruimtelijke inrichting of 
gebruikerservaringen.  

https://designingexperiencescapes.com/tools/toolkit-de-tentoonstellingsmaker-van-de-21ste-eeuw-evalueren-van-ontwerpbeslissingen/
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1. Inleiding  
Aanleiding 
Een belangrijke richtlijn voor (toekomstige) tentoonstellingsmakers is het creëren van een ruimte die past 
bij de behoefte van het diverse publiek. Welke keuzes worden gemaakt om de inhoud te vertalen naar het 
uiteindelijke tentoonstellingsontwerp en wat en waarom werkt iets uiteindelijk wel of niet? Burge & 
Brown (2006)1 geven aan dat aannames die worden gemaakt over wat wel en niet werkt vaak gebaseerd 
zijn op onderbuikgevoelens, niet opzettelijk, maar ze zijn een vorm van stilzwijgende kennis van 
professionals2. Dat herkennen van de opgestelde aannames en onderbuikgevoelens die onder het 
(ruimtelijk) ontwerp liggen is daarom noodzakelijk om de ontwerpbeslissingen te valideren. Vaak wordt 
er (wellicht onbewust) gewerkt met aannames over mogelijke effecten van een bepaalde ontwerpkeuze 
van een bepaald ontwerp. Of wordt er een aanname gemaakt over het gebruik van een specifiek object, 
een gebruikte interface, een route of de manier waarop het verhaal wordt verteld. Het gebruiken van deze 
aannames wordt dan als uitgangspunt genomen voor een ontwerpactie of redenering3. 

Om die reden heeft de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met negen musea en vier 
ontwerpbureaus, een werkwijze ontwikkeld waarop tentoonstellingsmakers op een meer gerichte manier 
de reacties van bezoekers op ontwerpbeslissingen kunnen evalueren. Deze werkwijze wordt gepresenteerd 
in de publicatie De Tentoonstellingsmaker van de 21ste  Eeuw. Ontwerpen voor beleving4 en de 
toolkit TM215. Het doel van de methode is inzicht te krijgen in de keuzes die gemaakt worden bij het 
ontwerpen van een fysieke of digitale ruimte.  

Doelstelling, onderzoeksvragen 
Binnen dit top-up project van de Toolkit '21ste eeuws tentoonstelling maken: evalueren van 
ontwerpbeslissingen' (ofwel Toolkit TM21) is gekeken naar de doorontwikkeling van de toolkit TM21. 
Het doel van dit project is de toolkit verbeteren en door te ontwikkelen voor makers.  

De onderzoeksvraag van dit project was als volgt: Op welke punten en op welke wijze kan de TM21 
Toolkit gebruiksvriendelijker, flexibeler en verbeterd worden voor (digitale) doorontwikkeling? Dit is 
gedaan door de toolkit te valideren door feedback uit de workshops te verwerken, te flexibiliseren zodat 
iedereen er gebruik van kan maken en te digitaliseren, waardoor de toolkit niet alleen fysiek maar ook 
digitaal te gebruiken is. Deze 3 categorieën worden later bij studiedesign verder uitgelegd.  

Projectpartners 
Partners binnen het Top-up project waren het Amsterdam Museum en het Tropenmuseum in Amsterdam, 
daarnaast was Tjarda de Haan (historica, digitaal Erfgoed Expert, web archeoloog en curator) aangesloten 
als expert bij het project. Ook Bernadette Schrandt, onderzoekster en voormalig projectleider van het 
onderzoek De Tentoonstellingsmaker van de 21ste  Eeuw. Ontwerpen voor beleving, was nauw betrokken 
bij het top-up project.  

 
1 Burge, Janet E., and David C. Brown. "Rationale-based support for software maintenance." Rationale management in software engineering. 
Springer, Berlin, Heidelberg, 2006. 273-296. 
2 Stolper, E. (2010). Gut feelings in general practice, p.90. Datawyse /Universitaire Pers Maastricht. 
3 Brown, David C. "Assumptions in design and design rationale." Workshop on Design Rationale: Problems and Progress, p.1. Design 
Computing and Cognition. Vol. 6. 2006. 
4 Schrandt, B., van Vliet, H., Hallema, G., & Kuijper, A. (2019). De tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw. Hogeschool van Amsterdam, 
p.165. Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT). 
5 Ruyg, Schrandt, Hallema & Kuyper. Design Toolkit TM21, 2019 

https://designingexperiencescapes.com/news/publicaties-en-presentaties/
https://designingexperiencescapes.com/tools/toolkit-de-tentoonstellingsmaker-van-de-21ste-eeuw-evalueren-van-ontwerpbeslissingen/
https://designingexperiencescapes.com/news/publicaties-en-presentaties/


2. Achtergrond en gebruik van Toolkit TM21 
Lectoraat Creative Media for social Change (voorheen crossmedia) 
Het kenniscentrum van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van 
Amsterdam voeren docenten, studenten en onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit in opdracht van de 
creatieve industrie en de ICT-sector. Hieronder valt het lectoraat Creative Media for Social Change dat 
zich bezig houdt met de inzet en de kracht van media een inclusievere en duurzamere wereld te maken. 
Dat doet het lectoraat door het (mede)ontwikkelen van creatieve media tools, zoals virtuele omgevingen, 
bordspellen en interactieve kunstwerken, én onderzoeken hoe deze effectief ingezet kunnen worden voor 
een inclusievere en duurzamere wereld. 

RAAK-Publiek Project “Tentoonstellingsmakers van de 21ste eeuw” 
In het RAAK Publiek project De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw (TM21), is samen met 9 
musea en 4 ontwerpbureaus onderzoek gedaan naar hoe tentoonstellingsmakers onderbouwde afwegingen 
kunnen maken bij ontwerpkeuzes van een tentoonstelling. Het doel van het project was om een evaluatie- 
en sturingsmodel te ontwikkelen waarmee tentoonstellingsmakers meer inzicht krijgen in het bieden van 
een bezoekersbeleving zodat bezoekers meer leren over de inhoud van de tentoonstelling én geïnspireerd 
en geraakt worden. Eén van de doelstellingen binnen TM21 was om, voortvloeiend uit de nieuwe 
opgedane kennis, een praktische tool te ontwikkelen waarmee tentoonstellingsmakers gerichter 
museumbelevingen kunnen creëren en evalueren. Dit heeft geresulteerd in een prototype ontwerpspel, als 
reflectie- en onderzoekstool bij het ontwerpproces van (nieuwe) tentoonstellingen: Toolkit '21ste eeuws 
tentoonstelling maken: evalueren van ontwerpbeslissingen'.  

Toolkit TM21  
In het RAAK-PUBLIEK project “Tentoonstellingsmakers van de 21e eeuw” is in een relatief korte 
periode – zes maanden – de tool ontwikkeld. De toolkit is een hulpmiddel voor het maken van 
tentoonstellingen door elke maker, van student tot professional, die betrokken is of geïnteresseerd is in het 
maken van tentoonstellingen. De tool heeft zijn eigen spelregels en middelen. De toolkit bestaat uit een 
fysieke doos met een spelbord, dobbelsteen, doelkaarten, tipkaarten, rolkaarten, aannamekaarten en 
vraagkaarten. De toolkit TM21 is een hulpmiddel voor het evalueren van ontwerpbeslissingen. Een 
belangrijk element van de toolkit is dat het ontwerpspel geen winnaars of verliezers kent, maar is bedoeld 
om met elkaar tot een inhoudelijk gesprek te komen over het maken van een tentoonstelling. Er is uit 
gegaan van vier belangrijke fasen om een tentoonstelling te maken. Voordat de gebruikers starten wordt 
eerst bepaald in welke fase je zit. De toolkit kan dus op verschillende momenten gebruikt en herbruikt 
worden in verschillende fasen. Maar je kunt de fasen ook achter elkaar spelen. Dit is een overzicht van de 
vier fasen:  

1. De eerste fase is de conceptfase. Je start in deze fase als je nog een concept of strategie aan het 
uitdenken bent. Je gaat hier keuzes creëren, ofwel divergeren. 

2. In de tweede fase, de ontwerpfase wordt een focus gelegd op het bepalen van ontwerpkeuzes, 
ofwel convergeren. 

3. In de derde fase, tijdens de productie van een tentoonstelling of een evenement, of bij het eerste 
prototype of product die je hebt gemaakt, denk je na welke ontwerpkeuzes uit fase 2 je wil testen 
of toetsen.  

4. In de vierde fase bekijk je verwachtingen die je hebt onderzocht door te evalueren. Hierdoor 
bepaal je welke ontwerpkeuzes wel en niet werken.  

  



3. Het gebruik van de toolkit 
Bij het openklappen kunnen alle kaarten op de juiste plek gelegd worden. De rollenkaarten bij A, de 
vragenkaarten bij B, doelkaarten bij C etc. Vervolgens gaat het team bepalen in welke fase gestart wordt.  

Conceptfase 
Bij de eerste fase, de conceptfase houdt je je bezig een concept of strategie uit te denken. Je gaat hier 
keuzes creëren, ofwel divergeren. Zie het als een hulpmiddel voor een brainstorm om een concept of 
strategie uit te werken, een gesprek dat opgang komt of een discussie over sturingselementen. De eerste 
stap is dat elke deelnemer, om de beurt een rol uitkiest, de deelnemer denkt vanuit die rol. Door 
verschillende invalshoeken te nemen zullen belangrijke onderwerpen vanuit verschillende rollen aan het 
licht komen. Het is daarnaast ook best leuk om te brainstormen vanuit een andere rol, bijvoorbeeld vanuit 
de directeur, de marketingafdeling of een kassamedewerker. In de tweede stap pakt een deelnemer uit het 
team een vragenkaart en beantwoord de vragen samen vanuit de verschillende rollen. Een voorbeeld 
hiervan is “voor welke doelgroep het evenement georganiseerd wordt” of “welke boodschap in de 
tentoonstelling staat centraal” of “Hoe innoverend of uniek is het product”. Het zijn algemene vragen om 
over het concept of strategie na te denken. Ze hoeven niet helemaal uitgewerkt te worden. Je kunt de 
vragen ook gebruiken bij andere methodes, zoals brainstormen of mindmappen.  

               
Figuur 1: Fase 1: Conceptfase met (A) rollenkaarten, (B) vraagkaarten en (C) doelkaarten 
Figuur 2: Rollenkaart: ontwerper en bezoeker 

Het is heel logisch dat hier meer vragen uitkomen dan dat ze beantwoord worden.  Omdat er door de 
vragen veel nieuwe vragen ontstaan en een gesprek op gang komt, kan de focus gelegd worden door bij 
de volgende stap een doelkaart te kiezen. Een voorbeeld van een doelkaart waarbij de belangrijkste vraag 
wordt gesteld: “Wat is je doel van het evenement, de tentoonstelling of product”. Wil je dat de gebruiker 
ervan kan leren, de bezoeker kan inspireren, of wil je dat het een bepaalde emotie opwekt? Je kunt hier 
ook zelf een doel bepalen. Het kan er 1 zijn, maar ook meerdere. Het kan specifiek en concreet doel zijn, 
maar het kan ook juist nog open en groot gehouden worden.  

Ontwerpfase 
In de tweede fase, de ontwerpfase wordt een focus gelegd op het bepalen van ontwerpkeuzes, ofwel 
convergeren. In fase twee wordt er gebruik gemaakt van een dobbelsteen (Stap 4). Elke deelnemer gooit 
op zijn beurt de dobbelsteen. De kleur waar de dobbelsteen op valt hoort bij een categorie vragen. De 
deelnemer trekt een kaart van de desbetreffende categorie. Elke deelnemer geeft vervolgens antwoord op 
de vraag vanuit de eerder besproken rollenkaart. Valt de dobbelsteen op het witte balletje, dan kan de 
deelnemer zelf bepalen welke categorie hij / zij wil beantwoorden. Valt de dobbelsteen op het icoon van 
de persona dan leveren alle deelnemers hun rollenkaart weer in. De kaarten worden geschud, en iedereen 



trekt een nieuwe rollenkaart. Maar als je alleen een bepaalde categorie wil bespreken of zelf wil bepalen 
vanuit welke rol je de vragen beantwoord, kan de dobbelsteen ook achterwege gelaten worden.  

Door de vragen met elkaar te beantwoorden kan er gerichter ontworpen worden en zul je merken dat er al 
bepaalde aannames worden gemaakt. De maker wordt op deze manier gevraagd stil te staan bij de keuzes 
die gemaakt worden tijdens het ontwerpproces.  

Je ziet hier 4 kleuren bollen met verschillende categorieën. Bekijk de vragen weer vanuit verschillende 
rollen en pak een kaart in de kleur van de dobbelsteen. 

• De paarse kleur is ‘content’ en heeft betrekking op alles wat de inhoud van de ervaring omvat. 
Bijvoorbeeld de boodschap die je wil meegeven, de objecten die je wil gebruiken of ga je 
bekende Nederlanders inzetten om het verhaal te vertellen,  Hoe verwacht je dat bezoekers of 
gebruikers gaan reageren?  

• De oranje bol is 'Sensoesthetiek' en heeft betrekking op alles waarbij de nadruk ligt op het 
zintuiglijke en esthetische aankleding. Denk hierbij aan welke materialen worden ingezet, welke 
gevoelens ervaren bezoekers of gebruikers? Wat wil je dat de bezoeker zeker zal onthouden?  

• De derde groene bol is 'layout' waarbij de nadruk ligt op de ruimtelijke vormgeving. Bijvoorbeeld 
welke kleuren kies je voor, hoe lang wordt het medium gebruikt? Hoe verwacht je dat bezoekers 
gaan reageren op het design?  

• De blauwe bol zijn vragen over ‘interactie’ en is alles waarbij de nadruk ligt op interactie met 
andere bezoekers, personeel of objecten. Bijvoorbeeld of bezoekers content kunnen delen, of 
feedback kunnen geven. 

Beantwoord samen de vragen die op de vragenkaarten staan vanuit zijn of haar rol. Op deze manier wordt 
van elke kant of rol bekeken hoe de tentoonstelling, het evenement of product er uiteindelijk uit moet 
komen te zien of welke ervaring er gewenst is. Hou er rekening mee dat dit eindeloos kan doorgaan, neem 
gemiddeld 2 of 3 vragen per persoon per keer, en ga daarna door naar een volgende fase of bekijk de 
vragen een andere keer.  

Tentoonstellingsfase 
De antwoorden op de vragen zijn de aannames die je kunt opschrijven in het boekje of digitaal, waar je 
mee verder gaat in fase 3. 

Bij het maken van de aanname kan gebruik worden gemaakt van de volgende voorbeelden: 

Als [vul rol in] verwacht ik dat [benoem onderdeel] effect heeft op  
[benoem rol, bv de bezoeker], zodat [doel].  

Dus als je deze invult: Als ontwerper [rol] verwacht ik dat het kleurgebruik op de vloer [onderdeel] kan 
bijdragen aan een meer duidelijke routing van de tentoonstelling [effect], zodat bezoekers beter weten 
waar ze wat kunnen vinden [doel].  

Of een simpel voorbeeld kan zijn van een aanname 

“We hebben … gedaan omdat we verwachten dat ...” 

We maken gebruik van de kleur geel op flyer van het event, omdat dit een zomerse kleur is en daarom 
verwachten wij dat gebruikers hier vrolijk van worden en naar het event komen.  

Dit is natuurlijk een aanname, die vooral gebaseerd is op het ‘onderbuikgevoel’ en (nog) niet gevalideerd 
is. Om deze aanname vast te kunnen leggen, zijn er aannamekaarten ontwikkeld. Op deze kaarten wordt 



de maker gestimuleerd om bewust te worden van deze aanname en die op te schrijven. Doordat de 
aanname genoteerd wordt, kan deze na verloop van tijd getest worden. Dit is een erg belangrijk proces, 
omdat het op deze manier gevalideerd of ongeldig verklaard kan worden.  

Herformuleer de aanname eventueel naar aanleiding van de verschillende rollen (bv directeur, 
medewerker social media, medewerker beveiliging) 

Samenvatting gebruik TM21 toolkit  
Samengevat is dit het stappenplan in de 4 verschillende fasen van de TM21 Toolkit: 

• Stap 1: Trek een rolkaart bij A (fase 1)  
• Stap 2: Bespreek algemene vragen bij B (fase 1) 
• Stap 3: Bepaal de doelen bij C (fase 1) 
• Stap 4: Gooi de dobbelsteen (fase 2) 
• Stap 5: Pak een kaart uit de categorie bij D (fase 2) 
• Stap 6: Beantwoord gezamenlijk de vraag vanuit je rol bij (fase 2) 
• Stap 7: Stel een aanname op bij E (fase 2) 
• Stap 8: Bepaal hoe je de aanname wil toetsen bij F (fase 3) 
• Stap 9: Plaats de tipkaarten bij G om een toetsingsmethoden te bepalen (fase 3) 
• Stap 10: Evalueer alle verwachtingen bij H en archiveer of bewaar de aannamekaarten (fase 4) 

Digitale variant van de TM21 Toolkit 
Alle bestanden van de fysieke toolkit zijn ook digitaal beschikbaar via 
https://designingexperiencescapes.com/tools/toolkit-de-tentoonstellingsmaker-van-de-21ste-eeuw-
evalueren-van-ontwerpbeslissingen/. Een voorstel voor een digitaal formaat is het onderwerp geweest van 
een bachelorscriptie tijdens het onderzoeksproject. In het afstudeeronderzoek is onderzocht waar de 
digitale ondersteuning precies nodig is en wat de digitale invulling hiervan zal moet zijn. Vanuit expertise 
die de afstudeerder heeft opgedaan tijdens de opleiding Communication Multimedia Design (CMD) is een 
onderzoek gestart met de probleemstelling: “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?”  

Figuur 3: Digitale prototype TM21 toolkit 

De digitale format (een applicatie) van de TM21 toolkit biedt ondersteuning voor alle fasen op één 
centrale plaats en zorgt, in samenwerking met de toolkit, voor een betere doorstroming van het 
ontwerpproces met voorbeelden en beschrijvingen. De gebruiker blijft verbonden met het fysieke 
spelbord en wordt niet afgeleid door ingewikkelde handelingen en hierdoor wordt het creatieve proces 
niet verstoord.   

https://designingexperiencescapes.com/tools/toolkit-de-tentoonstellingsmaker-van-de-21ste-eeuw-evalueren-van-ontwerpbeslissingen/
https://designingexperiencescapes.com/tools/toolkit-de-tentoonstellingsmaker-van-de-21ste-eeuw-evalueren-van-ontwerpbeslissingen/


4. Methode en vraagarticulatie  
Studie design 
Dit project betrof oorspronkelijk een Design Thinking ontwerponderzoek bestaande uit iteratieve 
processen waarbij resultaten als input zouden dienen voor het volgende proces, waarbij ook terug gegaan 
kon worden naar eerdere processen in het onderzoek. Het design onderzoek is onderverdeeld in drie 
thema’s: het valideren, flexibiliseren en digitaliseren.  

1. Valideren 
Om er achter te komen hoe en waarom het prototype toolkit TM21 door ontwikkelt moet worden is een 
validatie onderzoek gestart. Met validatie wordt bedoeld een controle op bepaalde onderdelen die te 
maken hebben met de toolkit TM21, zoals de methode, de werkbaarheid, het design en de inhoud. Dit is 
gedaan door in werksessies met de (museum)professionals en met studenten te kijken naar 
onduidelijkheden binnen de toolkit, welke ‘spelregels’ wel en niet helder zijn, of toetsbare aannames goed 
opgesteld kunnen worden, of het design werkbaar is en het belangrijkste: hoe (en of) de toolkit zelfstandig 
ingezet kan worden en wie de toolkit kan gebruiken. 

2. Digitaliseren 
Momenteel is alleen een ‘analoge’ versie van de toolkit beschikbaar in de vorm van een speldoos. Er 
wordt gewerkt aan een digitale variant. 

3. Flexibiliseren 
Veel makers hebben te maken met ontwerpkeuzes,  deze zijn vaak hetzelfde als tentoonstellingsmakers. 
Echter zal de tool flexibeler gemaakt moeten worden voor algemeen gebruik. Daarom is flexibiliteit in de 
tool nodig zodat deze voor iedereen te gebruiken is. 

Voor punt 2 en 3 is input nodig vanuit 1 en daarom ook een iteratief proces. Bij dit iteratieve proces is 
systematisch feedback opgehaald over het gebruik van de toolkit. De input zijn vergaard vanuit 
interviews, focusgroepen en workshops.  

Echter,  gedurende  de  uitvoering  van  het onderzoek is de aanpak aangepast in verband met de 
uitvoerbaarheid van het plan in de dagelijkse praktijk en de situatie rondom Covid19. Niet alle workshops 
hebben (fysiek) plaats kunnen vinden. Er is ook een partner die het project verlaten heeft omdat de 
situatie rondom Covid19 te onzeker werd. We hebben daarom ook een enquête uitgezet en telefonische 
interviews gedaan. De feedback is opgehaald bij partners, studenten en andere (museum)professionals. 

Onderzoeksmethoden 
De volgende onderzoeksmethoden werden gebruikt om de huidige toolkit te evalueren en toekomstige 
stappen voor te stellen om de toolkit te valideren, digitaliseren en flexibiliseren  

Workshops en interview 
Voor de validatie van de TM21 Toolkit hebben een aantal fysieke en digitale bijeenkomsten 
plaatsgevonden en met behulp van het spelen van de toolkit, is gekeken wat wel en niet werkt. Tijdens het 
spelen is er geëvalueerd. Per workshop zijn de feedbackpunten in kaart gebracht. In totaal hebben 90 
deelnemers meegedaan met 9 workshops. Zijn er 9 enquêtes ingevuld en 1 expertinterview afgenomen.  
De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden: 

• Een les van Rededign the User Experience “Zuiderzeekerk” – 1 workshop met 24 studenten 
(oktober 2020) 



• Een les van Redesign the User Experience “ING case” - 1 workshop met 12 studenten 
(September 2020) 

• AiOn Sports – 1 workshop 5 personen (Mei 2020) - Online 
• Catharijne Convent- 2x workshop (februari 2020 & November 2018 ) met 3 deelnemers en een 

gast expert aan tafel “Anna Elffers” publieks/doelgroepenonderzoek (februari 2020) 
• Eindsymposium TM21 –  2x workshops (februari 2019) (schatting 20 deelnemers) 
• Zuiderzee museum – 1x workshop (November 2018) 5 deelnemers 
• Drenths Museum (November 2018) 4 deelnemers  
• Amsterdam museum - 1x workshop (oktober 2018) 3 deelnemers 

   

Figuur 4: workshop sessies Catharijne Convent, Zuiderzee museum en met AiOn Sport (2020 en 2021) 

Vragenlijst 
Naast workshops is in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van vragenlijsten. Voor de vragenlijsten zijn 
bovenstaande deelnemers uit workshops benaderd omdat het een vereiste  was de toolkit ooit fysiek 
gebruikt te hebben voordat men de vragenlijst kon invullen. Door 9 (afhankelijk welke fase en onderdelen 
besproken zijn) professionals en studenten is de vragenlijst ingevuld.  

Interviews en participatie observatie 
Daarnaast werd feedback verzameld door 2 expert interviews en 2 participatie observaties over de 
bruikbaarheid en de urgentie of het gebruik van de toolkit tijdens het ontwerpproces van tentoonstellingen 
en het digitaliseren van de toolkit. Deze expert interviews omvatten niet alleen museumprofessionals, 
maar ook professionals in andere vakgebieden: een ontwerper van een gymnastieklokaal en een ontwerper 
van technieken in voetbalstadion. 

Interviews met: 
• Tjarda de Haan: Historica en werkt in ‘Media Production/Technology & Digital Applications’ 

voor de tentoonstelling in Duitsland: Berlin Global. Ook werkzaam geweest als ‘Digitaal Erfgoed 
Expert Webarcheoloog Webregisseur’ bij Bits & Bytes United en is ze bij het Amsterdam 
Museum bekend als E-curator, Web archeologist, Digital Heritage expert en web strategist. 

• Bernadette Schrandt, docent-onderzoeker en PhD kandidaat bij het lectoraat Creative Media for 
Social Change van de HvA. Ze was de projectleider en onderzoeker binnen het project 
Tentoonstellingsmakers van de 21e eeuw.  

Participatie observatie met: 
• Student CMD, samen met User Experience docent Martijn Bosman over een herontwerp maken 

van de digitale omgeving. 
• Gaetano Carretto, oprichter en mede-eigenaar van de sporthal ‘Freerun University’ en expert in 

ruimtelijke inrichting. 



Kwalitatieve feedback werd verzameld over knelpunten, het algemene proces, de structuur, het doel en de 
doeltreffendheid van de toolkit. 

Data verzameling 
De feedback uit de verschillende workshops, interviews en de vragenlijst werden in kaart gebracht en 
geclusterd. Dit hielp bij het nemen van beslissingen over de volgende te nemen stappen. De verzameling 
van aanbevelingen van belanghebbenden, professionals en studenten werden gedaan op basis van 
haalbaarheid en de mate van impact van een verandering met behulp van een Impact/Effort-Matrix. Deze 
is gebruikt om prioriteiten te stellen voor de verbeteringen van de TM21 toolkit. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen: hoge impact /lage inspanning, lage impact / hoge inspanning, lage impact / 
lage inspanningen Hoge impact / hoge inspanning. 

Vanwege het feit dat het een relatief klein aantal (achttien) vragenlijsten betrof, is ervoor gekozen om 
geen gebruik te maken van SPSS voor de verwerking van de lijsten. De vragenlijsten zijn systematisch 
verwerkt door middel van tabellen. Hieronder volgt een tabel waarin systematisch weergegeven wordt 
met behulp van welke methode de onderwerpen getoetst zijn. 
 

Thema’s  Dataverzameling Analyse 
Validering van de huidige 
TM21 toolkit (knelpunten, 
proces, doel en structuur) 

- workshops 
- vragenlijst 
- expert interviews 

- een Impact/Effort-Matrix  
- systematisch uitwerken in 

tabellen 
- opname en verslag 

Wensen flexibilisering van 
toekomstige toolkit (gebruik 
andere branches en rollen) 

- workshops  
- participant 

observaties 

- een Impact/Effort-Matrix  
- opname en verslag 
 

Wensen tbv digitalisering 
van de toolkit (losstaand of 
als hulpmiddel) 

- literatuur 
onderzoek 

- expert interviews  
 

- Verslag van literatuur en 
zoektermen 

- opname en verslag, bij sommige 
interviews is gebruik gemaakt 
van transcripties 

Ontwikkeling en gebruik van 
de het prototype digitale 
hulpmiddel. 
(afstudeeropdracht rondom 
het thema digitalisering) 
 

- participant 
observatie  

- MosCoW methode 
- costumer journeys 
- task Flow 
- A/B testing 

- verslag van participant 
observaties 

- user requirement list  
- MosCoW analyse  
- persona’s & empathie map 
- vergelijking IST/SOLL van de 

costumer journey 
- user Flow 

Tabel 1: Overzicht methode, dataverzameling en analyse 

 
Impact/Effort-Matrix 
De impact/Effort-Matrix is in een digitale Miro board: https://miro.com/app/board/o9J_ktxX2rQ=/ 
vormgegeven. Er is gebruik gemaakt van verschillende onderwerpen: 

• Procesmatige punten (zoals de start, functie van de dobbelsteen) 
• De fasen in de Toolkit (stappen binnen de fasen, voorbeelden en uitleg) 
• Redactionele content (zoals inhoud van de doelenkaarten, tipkaarten en testkaarten) 
• Archivering en documentatie (zoals digitalisering, opslag) 

Dit heeft geholpen bij het nemen van beslissingen van de vervolgstappen die genomen worden. Eerst is 
alle feedback verzameld, geclusterd en in kaart gebracht. Naar aanleiding van deze verzameling 

https://miro.com/app/board/o9J_ktxX2rQ=/


aanbevelingen van stakeholders, professionals en studenten is op basis van haalbaarheid en de mate van 
impact van een verandering een overzicht gemaakt. Dit overzicht is gebaseerd op een Impact/Effort-
Matrix en wordt gebruikt om prioriteiten te stellen waar aan gewerkt wordt voor een verbeterde versie. Er 
is onderscheid gemaakt tussen: 

• High impact, low effort. Makkelijk realiseerbaar en heeft veel impact zoals voorbeelden 
toevoegen, de doelen per fase beschrijven en een redactionele slag zoals de vragen korter maken, 
simpeler formuleren en handleiding aanpassen. 

• Low impact, high effort. Moeilijk realiseerbaar of nog geen oplossing voor bedacht. Dit zijn 
taken zoals filterfuncties, de flow van de tool en het vermarkten van de tool. 

• High impact, high effort. Moeilijk realiseerbaar, maar heeft veel impact. Denk hierbij aan de start 
van het spel veranderen, tijd inbouw en digitaal / online ontwerpen van de toolkit. 

• Low impact, low effort. Makkelijk realiseerbaar, maar heeft weinig impact, zoals nieuwe rollen 
toevoegen. 

Hierbij wordt er in eerste instantie naar de high impact aanbevelingen gekeken.  

 
Figuur 5: Screenshot Miroboard analyse 

 



User requirement list en de MosCoW methode / analyse  
Vanuit de workshops en expert interviews is een User Requirements List opgesteld en met behulp van de 
MoSCoW methode is een Programma van Eisen opgezet. MoSCoW bestaat uit: 

• Must have 
• Should have 
• Could have 

Hier zijn feedback van verschillende workshops in kaart gebracht en geclusterd. Er is gebruik gemaakt 
van verschillende onderwerpen: 

• Gebruikers eisen (zoals doorloop, startmoment en verdieping) 
• Functionele eisen (zoals uitleg, voorbeelden, timerfunctie) 
• Technische (design) eisen (zoals toegang, mobiel ontwerp, digitale dobbelsteen, look&feel) 

 
Persona’s en empathy mapping 
Na user requirments, het programma van eisen via expert interviews, workshops en participant 
observaties zijn persona’s en een emphaty map ontwikkelt waardoor de wensen en behoeftes visueel 
weergegeven worden.  

 

Figuur 6: Empathy mapping (afstueeropdracht S. Gieske) 

Costumer journey 
Er zijn 2 costumer journeys gemaakt. De eerste is de huidige situatie (IST-situatie) om de gewenste 
gebruikerservaring te visualiseren, is een ideale Customer Journey gecreëerd (SOLL-situatie). 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. Op basis van een IST/SOLL analyse is te 
zien waar de knelpunten liggen .  
 



 
Figuur 7: Costumer Journey gebruik digitale prototype TM21 Toolkit (S. Gieske) 

Flowchart 
Op basis van de ideale Customer Journey en de Task Flow is een User Flow  ontwikkeld. Dit 
schema visualiseert de navigatie binnen het product en toont welke stappen de gebruiker in de digitale 
applicatie moet kunnen doorlopen. Er zijn hier een aantal designkeuzes gemaakt (zoals Carousel, 
Coachmarks, Consistency, Drop Down, External Consistency, Hamburger Menu, Onboarding, Popover, 
Radiobutton, Sequencing) voor het prototype van de digitale ondersteuning die in de bijlage verder 
worden uitgelegd.  
 
A/B testing digitale prototype 
Naar aanleiding van de testresultaten uit de resultaten van de costumerjourney, empathy map en flowchart 
zijn een aantal iteraties gemaakt. Door dezelfde scenario’s en taken te gebruiken voor een ander ontwerp 
van eenzelfde digitale pagina, ontstaat er zowel een A/B test als een usability test. De resultaten laten zien 
welk ontwerp duidelijk is voor de gebruiker en of de gemaakte iteraties de bruikbaarheid van het product 
verbeteren. Deze A/B test is met 7 makers uit verschillende beroepenvelden gedaan, met als doel erachter 
komen of het ontwerp met de iteraties beter begrijpbaar is en of de algemene bruikbaarheid (usability) 
duidelijk is. Er is gebruik gemaakt van het programma Useberry, waardoor op afstand getest is en 
achteraf gebruikersinzichten bekeken worden. 
  



5. Resultaten 
Uit de workshops, interviews met experts en de vragenlijst bleek dat (jonge) professionals uit alle 
vakgebieden de toolkit waardeerden, vooral het feit dat het hen stimuleerde om keuzes te maken over 
ontwerpaspecten die ze niet altijd zouden overwegen. Het kan worden gezien als een hulpmiddel om 
inspiratie op te doen uit verschillende elementen en het stimuleerde het gesprek tussen verschillende 
soorten makers, terwijl het ook aanzet tot reflectie.  

Vanuit de vragenlijst raden de meeste deelnemers (77% ) andere mensen de toolkit te gebruiken bij het 
maken van ontwerpbeslissingen. Ook was de toolkit een handige tool voor het maken van aannames 
(44%) en ontwerpbeslissingen (67%). Om de toolkit een tweede keer te gebruiken, zijn mensen minder 
enthousiast over (44%) . Veel deelnemers geven aan het leuk te vinden de toolkit te gebruiken (78%). 

Deelnemers gaven ook aan dat ze, zelfs onbewust, steeds weer dezelfde strategie gebruiken bij het 
ontwikkelen van een nieuwe tentoonstelling of digitale toepassing. Door ontwerpbeslissingen vanuit 
andere invalshoeken te bekijken, ontstaan nieuwe discussies ontstaan. Het helpt hen ook bij het 
formuleren van hun eigen ontwerpuitgangspunten te formuleren. Ze vermeldden ook dat de toolkit dient 
als een naslagwerk voor toekomstige creaties - door het evalueren van ontwerpaannames kan men 
terugblikken op de beslissingen die in een eerder stadium gemaakt waren.  

De deelnemers vonden dat de spelelementen goed geïntegreerd waren, en dat de dobbelstenen en 
verschillende professionele rollen de toolkit speels en interessant maken. Een deelnemer zei bijvoorbeeld: 
"Ik kan even de positie van mijn directeur overnemen, maar ook zien hoe een ontwerper kijkt naar 
bepaalde ontwerpbeslissingen." Aan de andere kant is het toetsen van aannames (nog) geen gemakkelijk 
proces gebleken. Aannames zijn soms moeilijk om in een testbare vorm uit te drukken, om ze precies 
genoeg te formuleren, en er is een grote diversiteit in de aannames die worden genoemd. Tijdens de 
workshops en in de handleiding van de toolkit is gebruik gemaakt van een voorbeeld aanname zin. 

Voorbeeld aanname: "Als (vul rol in) verwacht ik dat (benoem onderdeel) effect heeft op (benoem rol, bv 
gebruiker) zodat (doel)" 

 
De meesten (75%) vonden de voorbeeld aannamen nuttig, uit de gesprekken bleek dat meer voorbeelden 
wenselijk zijn bijvoorbeeld behorend bij een specifieke categorie. Omdat behalve de moeilijkheid in het 
maken van aannames maken, ook de flow en structuur nog onduidelijk te begrijpen waren, hebben we 
gebruik gemaakt van een Impact/Effort-Matrix. 

Validatie 
In het Miroboard is het gehele proces van onderwerpen, selectie en vervolgstappen te lezen, de resultaten 
voor de validatie van de TM21 Toolkit zijn samengevat: 

Veel effect, weinig inspanning 
Resultaten met een hoge impact en een lage inspanning zijn gemakkelijk haalbaar en hebben veel impact. 
In ons onderzoek hebben we vooral gevonden dat het toevoegen van (digitale) voorbeelden en het 
aanmoedigen van deelnemers om de doelen per fase te beschrijven hen enorm zouden kunnen helpen, 
omdat dit de doelen van de toolkit contextualiseert. Daarnaast zou een redactionele verfijning zoals het 
korter en begrijpelijker maken van de vragen en de handleiding korter en begrijpelijker te maken, zou hen 
helpen om het proces te beginnen. De moeilijkheid van het maken van veronderstellingen kan worden 
opgelost door digitale voorbeelden te geven voor het maken van veronderstellingen en door video's of 
beschrijvingen te maken om deelnemers door het proces te leiden. Ten slotte, door deelnemers de 



mogelijkheid te geven om vragen en informatie op de kaarten aan te passen, kan de toolkit gemakkelijk 
aan hun behoeften kunnen worden aangepast. 

Hoge impact, hoge inspanning 
De deelnemers vermeldden dat (het hebben van de optie om) de hele toolkit aan hun behoeften aan te 
passen en een digitale oplossing aan te bieden, voor hen zeer interessant en nuttig zou zijn. Dit was echter 
niet iets dat in het huidige tijdsbestek kon worden gerealiseerd. Ook het achteraf testen van gecreëerde 
aannames werd als moeilijk ervaren wegens gebrek aan financiering. 

Lage impact, lage inspanning 
Met lage impact, lage inspanning worden de gemakkelijk uitvoerbare taken zoals het toevoegen van 
nieuwe rollen of vragen bij de vragenkaarten. Een museumdeskundige meldde bijvoorbeeld: "We misten 
een aantal rollen, namelijk "collectie". Deze rolkaarten is de core business van een museum". Door 
deelnemers de mogelijkheid te geven om eenvoudig nieuwe rollen bij de kaarten aan te passen, kon de 
toolkit gemakkelijk aan hun behoeften worden aangepast. 

Lage impact, hoge inspanning 
Elementen waarvan we verwachtten dat ze de structuur van de toolkit maar werden geclassificeerd als 
'hoge inspanning', zoals het ontwikkelen van filterfuncties, bleken slechts een geringe impact te hebben. 
Het verbeteren van de doorstroming van het instrument en de marketing van het instrument waren ook 
voor deze groep deelnemers niet minder relevant. 

Digitaliseren 
Een terugkomend onderwerp door de workshops en interviews heen is het digitaliseren van de analoge 
toolkit. Digitaliseren is eigenlijk een "must have"  maar is niet makkelijk te realiseren. De digitalisatie kan 
ook ter ondersteuning dienen in plaats van vervanging. Hierdoor ontstaat een combinatie tussen een 
fysiek bordspel en een digitale functie.  

Vanuit de afstudeerscriptie waarbij de volgende vraagstelling centraal stond: “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?“ kwam 
naar voren dat de behoeftes van gebruikers van de digitale variant in vier hoofdcategorieën te verdelen 
zijn: sturing, structuur, digitalisering en versimpeling van het startmoment.  

Sturing 
Uit de participatie observaties blijkt dat er behoefte is aan een (digitaal) stappenplan. De gebruiker wil 
weten waar ze naartoe werken en welke stappen daarvoor doorlopen moeten worden. Om die stappen 
succesvol te kunnen zetten, zijn instructies nodig. Door het aanbieden van introductieschermen aan het 
begin van elke fase, wordt de gebruiker geïnformeerd over het doel van de fase. Door middel van de 
kleine stappen door de gehele applicatie heen, kan de gebruiker de toolkit zelfstandiger doorlopen en 
wordt het gebruik versimpeld. 

Digitalisering 
Aan de start van dit project werd duidelijk dat adoptie van de analoge toolkit moeilijk is en deze niet altijd 
zelfstandig ingezet werd in de praktijk. Er was een onmiskenbare behoefte aan een vlotte (digitale) 
ondersteuning. Vanuit de MoSCoW analyse kwam naar voren dat het digitale product wenselijk is als een 
ondersteuning en (nog) niet bedoeld is als losstaande applicatie of vervanging van de analoge toolkit. De 
applicatie begeleid gebruikers door de toolkit, waardoor deze op een effectieve manier zelfstandig kan 
worden doorlopen. Er is een digitaal prototype gemaakt.  
 



Versimpeling van het startmoment 
Een belangrijk moment, wat de toon zet voor de gehele doorloop was een toonaangevend knelpunt. Het 
spelbord wordt neergelegd, maar vervolgens weet de participant niet hoe ze moet beginnen. Vanuit de 
workshops, de MoSCoW analyse en de costumer journey is te zien dat er een duidelijke behoefte is aan 
begeleiding of een zetje in de juiste richting. De oncomfortabele start zorgt ervoor dat het tweede gebruik 
minder positief gestart wordt. Ook het tweede gebruik wordt als moeizaam ervaren. Het prototype van de 
applicatie is ontworpen voor elke fase en bied ondersteuning hierdoor wordt ook het startmoment 
versimpeld.  
 
Flexibiliseren 
De beoogde ontwikkelingen met betrekking tot het flexibeler maken van de toolkit, algemenere vragen, 
simpeler spelproces zodat de tool te gebruiken is voor elke maker, is goed ontvangen. Vanuit participant 
observatie van de digitale versie bleek ook dat content op de kaarten nu te specifiek voor 
museumprofessionals zijn, wenselijk is dit meer te richten op ruimtelijke inrichting of 
gebruikerservaringen.  

  



6. Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Flexibilisering 
Door de toolkit verder te flexibiliseren is de doorwerking van de toolkit niet alleen interessant voor de 
musea die hebben deelgenomen in het project, maar zal de toolkit ook gebruikt kunnen worden door 
makers in andere vakgebieden en binnen het onderwijs. De methode die vanuit het onderzoek ontwikkelt 
is, is goed ontvangen. Echter wordt de toolkit in de praktijk weinig gebruikt. Zeker bij makers buiten de 
museumwereld omdat content gericht is op museumprofessionals. Om een passend product te 
ontwikkelen voor elke maker, is het noodzakelijk de wensen en behoeftes van verschillende makers in 
kaart te brengen. Een grotere groep makers zou dan uiteindelijk kunnen profiteren van de opgehaalde 
kennis. Verder zou de toolkit/ spelvorm versimpeld kunnen worden met behoud van de methode. tips om 
het product te versimpelen in een nieuwe versie: 

- Inhoud van de kaarten versimpelen 
- De vragen algemener maken of verschillende categorie indelingen maken  
- De toolkit TM21 een andere naam geven en simpeler maken.  

Het advies is om hier een afstudeeropdracht van te maken.  
 
Digitaliseren en versimpelen 
Het prototype zou verder ontwikkelt kunnen worden in een proof of concept. Daarnaast kan digitalisering 
kansen bieden om internationaal verder te ontwikkelen. Andere tips voor digitalisering: 

- Kunnen swipen van verdiepingskaarten, zo kun je snel beslissen welke kaart relevant is en welke 
niet. Dit kan ook als ‘opwarmer’ zijn om mee te starten. 

- Uitleg filmpje over hoe je moet starten 
- Voorbeelden wat een aanname is en hoe die opgesteld moet worden opgesteld 
- Liken, hartjes, sterren, favorieten zou handig kunnen zijn. 

Het advies is om hier een afstudeeropdracht, wellicht samengevoegd met bovenstaande aanbeveling van 
te maken.   

  
Timerfunctie 
Er is een bepaalde behoefte naar de timerfunctie, toch is nog niet duidelijk wat een optimale invulling 
hiervan kan zijn. Het gehele proces van een aanname maken zit ingewikkeld in elkaar. In het eerste 
stadium is de gebruiker namelijk nog zoekende naar de manier waarop een aanname geformuleerd wordt. 
In het tweede stadium, wanneer dit eenmaal onder de knie is, gaat het erg snel. Dan zal een timer een heel 
ander effect hebben. 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. 
 
Digitale dobbelsteen 
Het digitaliseren van de dobbelsteen is een leuke toevoeging van het digitale product, maar niet 
noodzakelijk. Door de dobbelsteen fysiek te houden, blijft het spelelement bij de analoge toolkit en blijft 
het spelbord leidend. De dobbelsteen is daarom niet digitaal gemaakt, maar zou een leuke toekomstige 
functie kunnen zijn. 
 
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. 
  



7. Conclusie 
De onderzoeksvraag van dit project was als volgt: Op welke punten en op welke wijze kan de TM21 
Toolkit gebruiksvriendelijker, flexibeler en verbeterd worden voor (digitale) doorontwikkeling? Dit is 
gedaan door de toolkit te valideren door feedback uit de workshops te verwerken, te flexibiliseren zodat 
iedereen er gebruik van kan maken en te digitaliseren, waardoor de toolkit niet alleen fysiek maar ook 
digitaal te gebruiken is.  

Zoals Burge & Brown (2006) stellen, is het noodzakelijk om aannames ten aanzien van 
ontwerpbeslissingen expliciet en zichtbaar te maken. Ons onderzoek toont aan dat dit geen gemakkelijke 
taak blijkt te zijn. De toolkit die we hier presenteren helpt om het debat te openen over ontwerpaannames 
en vergemakkelijkt het gesprek tussen betrokkenen in het ontwerpproces. Voor sommigen moedigt hen 
aan om zelfstandig ontwerpbeslissingen te evalueren, maar dit wordt ook als een moeilijke taak ervaren. 
Toekomstige stappen zullen een onderzoek kunnen omvatten naar de wijze waarop aannames 
nauwkeuriger kunnen worden gedefinieerd, zodat ze kunnen worden onderzocht tijdens het 
ontwerpproces.  

Belangrijk feit is dat de TM21 toolkit een prototype betreft en de digitale applicatie ook nog een 
prototype en conceptueel model is. De richtlijnen die de toolkit biedt zijn nuttige hulpmiddelen om 
richting te geven (aan een concept of prototype). Of de gemaakte aannames later ook daadwerkelijk 
getoetst zullen worden kon in dit onderzoek nog niet goed getest worden, vanwege beperkte budgetten en 
tijdsdruk. Echter, tijdens de workshops en interviews gaven professionals (en studenten) aan dat zij graag 
aannames en gemaakte ontwerpkeuzes zouden willen testen. 

Ook vinden zij de informatie over mogelijke testmethoden nuttig. Ten slotte, hoewel er enkele stappen 
worden gezet die de start van het proces eenvoudiger kunnen maken, blijkt ook dat externe begeleiding in 
sommige gevallen zeer nuttig is. Ook dit zou verdere validatie en ontwikkeling richting een 
businessmodel nodig hebben. De oorspronkelijke toolkit, de klikbare digitale prototype toepassing, het 
spelbord, de kaarten en de methodeset kunnen vrij gedownload worden van de website Design experience 
Scapes.  
 
Output TM21 Toolkit 

• Digitale TM21 Toolkit: https://designingexperiencescapes.com/tools/toolkit-de-
tentoonstellingsmaker-van-de-21ste-eeuw-evalueren-van-ontwerpbeslissingen/ 

• Kuyper, Annika en Marjolijn Ruyg. Tussentijds validatierapport TM21, doorontwikkeling n.a.v. 
aanbevelingen vanuit de beroepspraktijk en het onderwijs (23 oktober 2020) 

• Kuyper, Annika. Workshop materialen MIRO-board toolkit TM21 (November 2020) 
• Gieske, Shalien. Afstudeeropdracht CMD digitalisering Toolkit TM21 (April, 2021) 

o Link naar digitale prototype in Figma: 
https://www.figma.com/proto/plXTQg6MaUoOkddZRYVHhF/Shalien-Gieske-TM-
21?node-id=92%3A136&scaling=scale-down 

o Link naar video uitleg digitaal prototype digitale prototype van de TM21 Toolkit 
o Rapport Design Rationale digitale prototype van de TM21 Toolkit 
o Rapport Product Biografie digitale prototype van de TM21 Toolkit 

• Ertman, Renzo, A.Kuyper en M. Ruyg. Video: Introductie Toolkit TM21 (April, 2021) 
• Ertman, Renzo, A.Kuyper en M. Ruyg. Video: handleiding Toolkit TM21 (Juni, 2021) 
• Kuyper, Annika. Eindrapportage Doorontwikkeling Toolkit '21ste eeuws tentoonstelling maken: 

evalueren van ontwerpbeslissingen' (Juli 2021) 

https://designingexperiencescapes.com/tools/toolkit-de-tentoonstellingsmaker-van-de-21ste-eeuw-evalueren-van-ontwerpbeslissingen/
https://designingexperiencescapes.com/tools/toolkit-de-tentoonstellingsmaker-van-de-21ste-eeuw-evalueren-van-ontwerpbeslissingen/
https://www.figma.com/proto/plXTQg6MaUoOkddZRYVHhF/Shalien-Gieske-TM-21?node-id=92%3A136&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/plXTQg6MaUoOkddZRYVHhF/Shalien-Gieske-TM-21?node-id=92%3A136&scaling=scale-down


Bijlage 1: Realisatie top-up 

Beoordelingsformulier projecten HvA jaarrekening 2020: 

Algemene projectgegevens  

- Projectnummer S.0103.0078
- Projectnaam Toolkit tentoonstellingmaker
- Looptijd Van 1-1-2020 30-4-2021
- Projectleider Annika Kuijper
- Subsidiegever SIA RAAK
- Begroting (goedgekeurd)\=Hva deel Totale kosten € xxx Eigen Bijdrage € xxx
- Realisatie gedurende looptijd Totale kosten € xxx Eigen Bijdrage € xxx
- Faculteit FDMCI Kostenplaatscode 103813

Financiele projectgegevens 



Bijlage 2: Vragenlijst studenten 





 

  



Bijlage 3: Verslagen interviews 
Bernadette Schrandt 
Aan Bernadette Schrandt heb ik vooral oriënterende vragen gesteld, zoals wat haar rol 
precies was in de ontwikkeling van de toolkit, hoe de uitwerking precies tot stand is 
gekomen en waarom er gekozen is voor een fysiek spelbord in plaats van een digitale 
applicatie. 
- Kun je kort uitleggen wie je bent en wat je doet? 
Ik ben docent onderzoeker bij het lectoraat Cross Media en mijn onderzoek richt zich 
vooral op de culturele sector. 
- Kun je me iets meer vertellen over de toolkit? 
De toolkit is gemaakt binnen het kader van een groot project: ‘De Tentoonstellingsmaker 
van de 21e Eeuw’. Dat project is weer een vervolg op het project ‘Designing 
Experiencescapes’. In beide projecten deden we onderzoek naar de ‘onderbuik gevoelens’ 
van ontwerpers. Hoe kun je meer sturen op een bezoekersbeleving wanneer je een ruimte 
inricht, zoals een tentoonstelling. Welke ingrediënten heb je allemaal en hoe kun je daar 
als ontwerper bewuste keuzes in maken. Want het gaat vaak zo intuïtief, misschien 
herken jij dat ook wel door je CMD-achtergrond. Uitspraken als ‘ja dit voelt gewoon goed’, 
of, ‘dit past goed bij deze casus’. 
- Wat was jouw rol binnen het project ‘De Tentoonstellingsmaker van de 21ste 
Eeuw’? 
Mijn rol binnen dit project was die van projectleider en manager. Ik zorgde ervoor dat 
alle verschillende thema’s en alles wat we behandelden een soort pakketje werd. Er was 
al veel onderzoek gedaan en al die vragen die centraal staan in de toolkit, vooral op het 
gebied van senso-aesthetics, interaction, content en layout. Dit zijn vragen die 
voortkomen uit het onderzoek. Wanneer we deze vragen aan tentoonstellingsmakers 
stelden, merkten we dat er soortgelijke antwoorden naar boven kwamen. Mijn rol binnen 
was om die inhoudelijke slag te maken. 
- Hoe is de toolkit tot stand gekomen? 
Wij vroegen ons af of je hier betere of meer onderbouwde uitspraken over kan doen. Het 
TM21 project (2 jarig) werd gesubsidieerd door SIA. Dit is een specifieke subsidievorm 
waarbij je concrete output wil opleveren voor een doelgroep. Voor ons was die concrete 
output het maken van een toolkit. Wat dat betreft stuurt de subsidie op de vorm. 
- Waarom keuze gemaakt voor fysiek bord met kaartjes 
Een paar jaar daarvoor werd dat ook geconstateerd in de tentoonstelling wereld. De 
manier waarom tentoonstellingen gemaakt worden wisselt heel erg per museum. Soms 
zie je dat verschillende rollen samen een tentoonstelling maken, maar soms zie je ook dat 
dat heel erg gescheiden is van elkaar en met dit spel proberen we al die rollen in één keer 
aan tafel te krijgen. Mensen zich te laten inbeelden in een andere rol, om zo die 
perspectieven met elkaar op die plaats uit te kunnen wisselen. 
Manier om meerdere rollen uit het museum met elkaar aan tafel zouden gaan en het 
gesprek zouden aangaan. 
- Liep je ergens tegenaan tijdens het ontwikkelen van deze toolkit 
Het is heel rationeel. Hoe kan deze toolkit ook dat creatieve proces ondersteunen. Het is 
een heel rationele tool, wanneer zet je het in. 
- Wat is volgens jou de sterkste eigenschap van de toolkit 
Ik denk dat het ontwerpers heel erg kan helpen om zich bewuster te worden van de 
krachten en manier van denken die ze zelf hebben aangeleerd en wat nu zo intuïtief is. Ik 
denk dat de toolkit daar meer inzicht in kan geven en ook vooral educatief. 
Ik merkte bij de studenten dat dit nog best een educatieve waarde heeft omdat je een 
houding wordt aangeleerd en het maakt de keuzes van professionals inzichtelijker, en 



laat de toegevoegde waarde van wat zij precies doen zien. Meer politiek correct. 
Als je meer bewust bent van de handelingen die je doet, zou je in principe ook kunnen 
meten of een tentoonstelling ook het beoogde effect heeft. En dat lijkt me voor 
directeuren en marketing mensen een interessant gegeven. 
En ik vind het gesprek heel waardevol. Vooral uit de verschillende rollen en hoe iedereen 
kijkt naar zo’n casus. 
- Heb je het idee dat er iets toegevoegd zou kunnen worden wat creativiteit 
verbeterd 
De toolkit is nu best wel complex dus ik denk dat het versimpelen van alle stapjes echt 
een relatief makkelijk in te vullen canvas bijvoorbeeld wordt. Ik denk dat dat al wel erg 
kan helpen. Dan heb je natuurlijk nog steeds die dialoog nodig. Nu is iemand op een 
gegeven moment natuurlijk getraind in het maken van die aannames 

Wat zou jij interessant vinden om te zien als een digitale ondersteuning, heb je 
daar ideeën over 
Vooral ordenen en organiseren en hoe je de notulen bijhoudt. Tinderen met kaartjes. Ik 
zie het echt als een sessie, bij iedereen heeft het geholpen om verdiepende vragen te 
stellen om die aannames te formuleren. Je kan een hele wilde website maken waarop het 
leuk is om het te doen en op samen te werken. Misschien veel te veel poespas voor zoiets 
simpels. 
- Hoeveel mensen werken er tegelijk aan een tentoonstelling 
Verschilt heel erg per museum. Ik heb teams van tien rollen meegemaakt, maar soms zijn 
het er twee of vijf. 

Tjarda de Haan 
- Hoe ga je om met het tentoonstellen van je digitale collectie (online en fysiek) en 
met online storytelling? Hoe kan de toolkit hierbij helpen? 
- Maak een “Virtuele Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw” 
- Schrijf een “Corona Epiloog”: maak een matrix van de vele digitale ontwikkelingen 
die nu plaatsvinden i.v.m. corona. 
- Er wordt nu veel geschreven over “digitale transformatie”. Kijk hier eens naar. 
- Wanneer je een database niet goed bijhoudt/modereert, veroudert dit al snel en 
wordt het een archief. Ook leuk, voor historici, maar de kracht van de tool vervalt 
dan (namelijk het kunnen raadplegen van een up-to-date toolkit). 
In het tweede gesprek is zij samen met een collega met de toolkit aan de slag gegaan en 
heeft ze haar ervaringen toegelicht. Zie hieronder de belangrijkste punten uit het interview: 
- Zowel Tjarda als haar collega zijn onwijs enthousiast over de toolkit 
- Tijdens het opstarten merkten zij al dat ze elkaar veel verhalen te vertellen hadden 
over vorige projecten, de toolkit is dus een opstarten van een dialoog 
- Ze misten een aantal belangrijke rollen 
- De dobbelsteen maakt het spelen leuk en interactief, de rollenwisselaar vond ze een 
hele leuke toevoeging. “Dit maakt het erg spannend!” 
- Aanname kaart invullen voelt erg serieus, “alsof je huiswerk moet maken”. Ze 
begrijpt dat het belangrijk is en een groot deel uitmaakt van het proces, maar het 
voelde als een soort domper tijdens ‘het spelen van het leuke spel’. 
- Ze had graag een aantal voorbeelden willen zien voor de aannames 
Zie hieronder het gehele interview. 
Wat is je het meest bijgebleven tijdens het doorlopen van de toolkit? 
Het was een leuke ‘opstarter’, om met elkaar in gesprek te raken en het gesprek te structureren. 
Ik vond het bijzonder dat bij mij en mijn collega meteen veel verhalen naar boven kwamen. 
“Toen ik die tentoonstelling maakte gebeurde er dit en dat, als ik dat nu nog eens zou doen, dan 



zou ik ..” 
De verdiepingsvragen vonden wij leuk, je gaat anders nadenken over het proces. 
De conceptkaart hebben we omstebeurt gespeeld, ieder een vraag vanuit zijn eigen rol. Dat is 
ontzettend leuk! Omdat we niet van één museum zijn en met verschillende projecten bezig zijn 
gingen we natuurlijk alle kanten op, maar we probeerden elkaar heel erg te vinden in wat dan 
ONZE tentoonstelling zou worden. 
Toen zijn we gaan dobbelen, hartstikke leuk! De rollenwisselaar is ontzettend leuk, daardoor heb 
je de spanning van Monopoly, je kunt toch in één keer al je ‘geld’ verliezen. Heel leuk spelelement. 
Wat vond je het minst leuk aan de toolkit? 
We zijn aan de slag gegaan, hebben allebei een rol gekozen en trokken toevallig allebei de blanco 
kaart. Dat vonden we niet leuk, we willen gewoon een rol krijgen! We gingen daardoor al vrij snel 
discussiëren en kijken naar welke rollen er dan precies allemaal waren. 
Discrepantie tussen het boek en het spel is toch wel lastig met de begrippen. We raakten in de 
war dat je bij lay-out dingen kon doen die je bij interactie ook zag. Mijn collega trok een kaart 
vanuit lay-out en ik vanuit content, dat ging eigenlijk allebei over hetzelfde. We snapten niet wat 
het verschil was. 
Wat miste je in de toolkit? 
We misten meteen al een aantal rollen, namelijk ‘collectie’. En je hebt natuurlijk heel veel 
verschillende rollen. Zoals registrant, hoofd connectie. Verschillende banen van collectie vielen 
weg en dat is toch wel de core-business van een museum. 
We trokken Social Media en we kwamen er niet helemaal uit wat die dan doet. Is dat dan een 
ander iemand dan die de digitale tools doet, zoals VR? Het riep vragen op. 
Wat zijn jouw gedachtes over het maken van aannames? 
Je wil een spel spelen en zo’n aanname kaart is dan weer zo serieus. Het meetbaar maken. Maar 
het is zo belangrijk. Dus misschien kun je daar iets mee doen, dat je dingen gewoon kunt 
aankruisen en dat je niet per se alles voluit hoeft te schrijven. Het is logisch als je een 
tentoonstelling maakt, want die stukken moeten daar dan uit voortkomen. Als je het spel speelt, 
wil je dat gewoon kunnen aankruisen. 
Waarom denk je dat het zo voelt? Is dat omdat jullie al langer bezig waren, is het 
saai, of is het lastig om een aanname te formuleren? 
Ik denk van alles een beetje. Aannames en vastleggen wat je wil bereiken is toch een beetje het 
huiswerk van alles. Het is vrij logisch, het moet gewoon gebeuren. En natuurlijk waren we al veel 
te lang bezig met alle andere dingen. Het is wezenlijk belangrijk. Je kunt het moment van 
evaluatie ook niet overslaan want het is zo belangrijk en goed om wat je leert met het hele team 
te delen en het liefst ook voor volgende tentoonstellingen in hand klare checklijstjes te hebben. 
Het moet gebeuren. Het is alleen een beetje saai. 
 
Met wie zou je de toolkit doorlopen? 
In informele sfeer vond ik het fijn, want als er grote serieuze gesprekken gaande zijn, wil je niet 
geleid worden door een dobbelsteen. Maar tegelijkertijd is dat ook wel weer de lol. Het spel helpt 
heel erg goed bij de brainstormfase en dingen op gang krijgen. In die fase is dit heel erg fijn. 
Op het moment dat je een stevige database eronder hebt met een paar goede voorbeelden, dat 
dat heel erg fijn is en dat je dan de vakexperts meer uitdaagt op gebieden waar ze zelf nog niet 
zo bekend zijn. Niet alleen NL, maar ook het buitenland. Niet alleen de Westerse wereld, maar je 
wil ook wel eens wat van de andere kant zien. Als je dat voor elkaar krijgt, een internationale 
tool. Dit zou een grote meerwaarde bieden op beroepsmatig niveau. 
 
Zijn er dingen die je zou willen toevoegen aan de toolkit? 
Het is gedegen als het wat strakker wordt en een wat scherpere afscheiding of wat duidelijkere 
grenzen heeft. Maar ik dacht ook, je speelt het spel, je bent ontzettend geconcentreerd op jezelf, 
het dobbelen met alle gekleurde kaarten is leuk, maar waar zit het onverwachte spelelement? 



Naast de dobbelsteen wil je ook uitgedaagd worden. Kunnen er ook uitdagingen bij? Dat je een 
paar elementen erbij krijgt waar je dan mee moet ontwerpen. Het is een spel, om te leren, het 
helpt om je tentoonstelling vorm te geven, maar ik dacht een uitdaging erbij brengt mensen ook 
out-of-the-box. Ze hoeven het dan niet toe te passen in een tentoonstelling. 
Bijvoorbeeld: Je moet een community uit de stad bij jouw tentoonstelling betrekken. Welke wordt 
dat en hoe ga je dat aanpakken. Zodat je meer mensen naar je tentoonstelling krijgt. Of je moet 
een ander doelgroep aantrekken die je al kent of je krijgt een gratis VR, wat ga je daarmee doen. 
Of je moet met een internationaal ander museum, organisatie of collectie samenwerken, hoe zou 
je dat aanpakken. Welke stukken, wat is daarbij nodig. 
Door een uitdaging daarin te gooien hoeven ze niet alles zelf te bedenken maar krijgen ze toch 
een stevige uitdaging erbij. Zo verhoog je ook het spelelement weer. 
 
Wat zou voor jou een fijne digitale toevoeging zijn om de toolkit te ondersteunen? 
Het spel speelt heel fijn aan tafel, een computer daarbij zou afleiden. Maar het is wel interessant 
als je ‘best practices’ zou kunnen laten zien. Dat je met een aantal zoektermen voorbeelden kan 
geven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar VR, hoe je dat zou kunnen toepassen, zou het handig zijn als 
je daarbij ‘best practices’ zou kunnen krijgen als voorbeeld. Dat zou een enorm leuke toevoeging 
kunnen zijn. Maar ook met een paar korte zinnen zou je al kunnen laten weten waar die best 
practices aan moeten voldoen. Doelgroep, concept, hoe lang. Dat je in het kort een foto krijgt, 
een korte blur, de website waar het gebeurd is of bijvoorbeeld een link naar het webarchief. 

  



Bijlage 4: Eindproduct: design keuzes prototype digitale versie 
 

Link naar prototype: https://bit.ly/3f9YMjQ 

Home 

Uit testresultaten is gebleken dat de gebruiker behoefte had aan meer 
context. De precieze locatie binnen de applicatie was niet duidelijk en de 
gebruiker wist niet meteen in welke fase gewerkt werd. Daarom is een 
duidelijk startpunt ontwikkeld: Home. 

Wanneer de gebruiker de applicatie start, opent het launchscreen. 
Vervolgens opent het tweede scherm, waarin de gebruiker de keuze 
maakt om de applicatie te doorlopen als first time user. In dit scenario 
wordt de gebruiker door middel van Onboarding3 door de applicatie 
begeleidt. Wanneer de applicatie niet voor het eerst gebruikt wordt en de 
gebruiker direct door wil naar een bepaalde fase, opent het derde scherm: 
het menu. 

Het menu is ook terug te vinden in verschillende pagina’s binnen de 
applicatie. Op deze manier kan de gebruiker snel schakelen tussen 
fases. Deze is geïmplementeerd door het gebruik van een 
hamburgermenu. 

 

 
 
 

https://bit.ly/3f9YMjQ


 
 

Fase 1 

Het eerste scherm dat 
getoond wordt is een 
introductie van de eerste 
fase. Hierin staat kort het 
doel van deze fase 
beschreven. 

In de volgende schermen 
wordt in vier  simpele 
stappen geïnstrueerd welke 
stappen doorlopen dienen te 
worden. Door middel van 
een carousel met indicators4 

wordt getoond dat er vier 
pagina’s beschikbaar zijn. 

 
 
 
 
 
 

 
4   http://ui-patterns.com/patterns/Carousel 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://ui-patterns.com/patterns/Carousel


 
 

Fase 2 

 
Het eerste scherm wat getoond wordt na het doorlopen van de eerste fase, is een 
introductie tot fase twee. Ook hier wordt de fase en bijbehorende doel benoemd. De 
gebruiker middels twee schermen vier stappen te zien die doorlopen dienen te worden. Bij 
de instructies is ondersteunende informatie toegevoegd om de taak nog duidelijker te 
benoemen. Dit naar wens van de opdrachtgever. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Aanname maken 

In dit onderdeel maakt de 
tentoonstellingsmaker een 
aanname. Dit onderdeel was een 
groot knelpunt in de fysieke toolkit 
en er was een duidelijke behoefte 
aan meer uitleg, begeleiding en 
kleinere en simpele stappen. Door 
het toepassen van het principe 
Sequencing is het maken van een 
aanname opgesplitst in twee 
pagina’s. Door middel van een 
eerste pop-up wordt de gebruiker 
gestimuleerd om in de juiste 
richting te denken. 

 
In stap één wordt de projectnaam 
ingevuld, stap twee vraagt om de 
categorie te kiezen waar een 
aanname over gemaakt wordt. 
Deze wordt geselecteerd door 
middel van een radio-button5. 

 
 

In stap drie wordt door middel van 
vooraf ingevulde invulvelden 
voorbeelden gegeven hoe een 
aanname opgesteld kan worden. 

Wanneer al deze velden zijn 
ingevuld, kan de gebruiker door 
naar de volgende fase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Knop om aan te geven dat er uit één optie gekozen kan worden 



 
 

Fase 3 

Na het invullen van de aanname, 
wordt de gebruiker geïnformeerd 
over de nieuwe fase. 

 
De toetsingspagina is op dezelfde 
manier ontworpen als de 
aannamepagina. De stappen zijn 
verkleind en versimpeld door 
invulvelden te creëren met 
voorbeelden. 

Ook biedt deze pagina tips voor 
succesfactoren en testmethodes, 
wanneer op het lampje gedrukt 
wordt. Een lamp die aangaat is een 
metafoor voor creatieve ideeën 
(Merriam-webster, n.d.). 
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Fase 4 

De gebruiker wordt ook bij het openen van de vierde fase verwelkomd met een 
introductiescherm waarin het doel van deze fase omschreven wordt. Vervolgens wordt er 
door een korte onboarding met het gebruik van twee coachmarks uitleg gegeven over de 
twee onderdelen binnen deze fase. De gemaakte aannames kunnen hier gevalideerd of 
verworpen worden en het archief kan betreden worden. Het archief is een database van 
alle gevalideerde aannames. Aan de oranje indicatie streep is te zien in welke fase en welk 
onderdeel de gebruiker zich bevindt. 
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Valideren 

In dit scherm staan alle 
aannames die gemaakt zijn 
en nog beoordeeld moeten 
worden. Door middel van de 
twee knoppen onderin het 
scherm kan een aanname 
gevalideerd of verworpen 
worden. Middels een pop-up 
krijgt de de gebruiker 
terugkoppeling over de 
gemaakte handelingen. 
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Archief 

De de archiefpagina is een database waar alle aannames te vinden zijn die 
gevalideerd zijn. Naar aanleiding van de gebruikersbehoeftes is een 
filterfunctie geïmplementeerd. Samen met de gebruiker is gezocht naar 
passende onderwerpen om op te filteren. 

Door middel van Co-creation zijn de volgende filters ontwikkeld: 
tentoonstelling, aanname, beleving, rollen, auteur en datum. Ook kan de 
gebruiker zelf een zoekterm invullen en de aannames naar wens 
sorteren. 

Wanneer een aanname bekeken wordt, is de projectnaam zichtbaar met 
daaronder de datum van het aanmaken van de aanname. Daaronder is 
de categorie van de aanname te zien, het onderwerp van de aanname, 
de verwachting en het succes. Ook is hier een mogelijkheid om de 
aanname aan te passen. 
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