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In het kort
- Ouders met kinderen van 6 tot 12 jaar 

- Weinig informatie in vergelijking met de rest 
van het park.  

- Ouders helpen kinderen graag met leren 

- Informatie niet up-to-date 

- Gebrek aan doel of uitdaging 

- Observaties 
- Interviews

Waar komen deze inzichten vandaan?



Hoe kan Artis Aquarium ervoor zorgen dat kinderen tussen de 
6 en 12 jaar met (groot)ouders op een interactieve manier 
samen informatie verzamelen en het zo leuk vinden om te 

leren over de dieren in het aquarium.



Gebruikerseisen
“Als ik mijn kinderen niets  
kan vertellen, dan zijn wij 

sneller weg” - Wesley

“Naast een leuk uitje vind ik 
ook dat ze iets mee moeten 

krijgen” - Anja

- Zorgt ervoor dat kinderen samen leren over 
de vissen en hun leefomgeving 

- Geeft de doelgroep een doel/ uitdaging 
binnen het aquarium. 

- Moet samenwerken stimuleren. 

- Creëert een herinnering aan het aquarium.

De oplossing:



De ontdekkingsreis
Het productHet product



Het gezin maakt 
kennis met het 
product

- Voorkomen kinderen met telefoon 
tijdens de ontdekkingsreis

Waarom het paspoort

Het gezin krijgt een paspoort bij de 
Artis Entree



Iets van dat ouder teamleader 
zijn van web-app en kinderen 

baas over paspoort



- Hulpmiddel, niet de focus 
- Meerdere gezinnen tegelijkertijd

Waarom de telefoon?

- Koppeling met het paspoort 
- Real-time verbinding

Web-app openen op 
eigen telefoon



- Ruzie tussen kinderen voorkomen 
op later moment in de flow

Waarom namen toevoegen?

- Wat voor troep moet ik hier 
neerzetten?!

Spelers toevoegen



- Storytelling 
- Helpen door vragen goed 

te beantwoorden 
- Ranking behalen

Het verhaal



De onboarding
Korte uitleg van de werking



- Bezoekers willen ontdekken 
- Ieder zijn eigen interesse in 

bassins

Waar geen route?

- Meanderen 
- Inchecken met pasje 
- Er wordt aangegeven wie incheckt

Een bassin uitkiezen 
en inchecken



- Andere interesses per 
bassin

Waarom zelf kiezen?

Kies een thema bij 
gekozen bassin
Bezoekers bepalen zelf bij welk thema 
ze een vraag willen beantwoorden



De quiz



- Up-to-date 
- Makkelijk aan te passen

Waarom digitaal?

- Leuke feitjes 
- Visuals 
- Makkelijk te interpreteren

Antwoord zoeken op 
digitaal infoborden



- Uitleg bij fout antwoord 
- Leuk weetje bij goed 

antwoord

Feedback



- Direct na het afronden 
- Beste thema uitlichten 
- Ranking behalen

Score en 
Ranking



- Leuk aandenken 
- Reden voor terugkeer

Waarom een diploma?

- Keuze om e-mail achter te laten 
- Diploma’s verzamelen

Diploma thuis 
printen



Wat vinden bezoekers?

- Invullen

“Je leert allerlei leuke 
feitjes over de meest rare 

en leuke beesten in de 
onderwaterwereld” - Jesse

“Dit zou een leuke en 
leerzame toevoeging zijn 

aan ons gezamenlijk dagje 
uit met het gezin” - Wendy




