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REDESIGN THE USER EXPERIENCE - DIEREN 2



- Ouders met kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar 

- Samen leren over de 
onderwaterwereld

IN HET KORT
Doelgroep en 
uitdaging



- Weinig informatie beschikbaar 
- Geen voorlees mogelijkheid 

- Informatie niet up-to-date

IN HET KORT
Wat maakt dit een 
uitdaging?



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.

REDESIGN THE USER EXPERIENCE - DIEREN 2



DOELEN

Zorgt ervoor dat 
kinderen samen leren 
over de vissen en hun 

leefomgeving.

Bron: https://thenounproject.com/

https://thenounproject.com/


Geeft de doelgroep een 
doel/uitdaging binnen 

het aquarium.

Zorgt ervoor dat 
kinderen samen leren 
over de vissen en hun 

leefomgeving.

DOELEN

Bron: https://thenounproject.com/

https://thenounproject.com/


Eigen keuze over 
leerproces

Geeft de doelgroep een 
doel/uitdaging binnen 

het aquarium.

Zorgt ervoor dat 
kinderen samen leren 
over de vissen en hun 

leefomgeving.

DOELEN

Bron: https://thenounproject.com/

https://thenounproject.com/


Geeft de doelgroep een 
doel/uitdaging binnen 

het aquarium.

Creëert een herinnering 
aan het aquarium.

Zorgt ervoor dat 
kinderen samen leren 
over de vissen en hun 

leefomgeving.

DOELEN

Eigen keuze over 
leerproces

Bron: https://thenounproject.com/

https://thenounproject.com/


ONTDEKKINGS 
REIS

HET PRODUCT



Paspoort

InformatiebordArtis de Partis zit vast

Quiz Inchecken

Telefoon

Waar komt de 
Clownsvis voor?

L e e f g e b i e d

A n t w o o r d  o p s l a a n

D e  Wa d d e n z e eA

D e  R o d e  z e eB

D e  N o o rd z e eC

D e  O o s t z e eD

Inhoud
De ontdekkingsreis

Spel onderdelen

Doel

Randvoorwaarden



Gezin maakt kennis 
met het product

- Kinderen gevoel van leiding geven 
- Algehele ervaring

Waarom het paspoort?

WERKING VAN HET 
PRODUCT



- Hulpmiddel, niet de focus 
- Meerdere gezinnen tegelijkertijd

Waarom de telefoon?

- Koppeling met het paspoort 
- Real-time verbinding

Web-app openen 
op eigen telefoon

WERKING VAN HET 
PRODUCT



- Discussies tussen kinderen 
voorkomen

Waarom namen toevoegen?

Spelers toevoegen
WERKING VAN HET PRODUCT



- Storytelling 
- Helpen door vragen goed 

te beantwoorden 
- Ranking behalen

Het verhaal
WERKING VAN HET PRODUCT



De progressie
WERKING VAN HET PRODUCT



Uitleg van het product
WERKING VAN HET PRODUCT



- Bezoekers willen ontdekken 
- Ieder zijn eigen interesse in 

bassins

Waarom geen route?

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

Een bassin uitkiezen 
en inchecken

WERKING VAN HET PRODUCT



- Andere interesses per bassin

Waarom zelf kiezen?

Bezoekers bepalen zelf bij welk thema 
ze een vraag willen beantwoorden

Kies een thema bij 
het gekozen bassin

WERKING VAN HET PRODUCT



De quiz
WERKING VAN HET PRODUCT

Informatiebord Informatiebord InformatiebordIn het bassin



- Up-to-date houden 

Waarom digitaal?

- Beknopte informatie 
- Illustraties ondersteunen de informatie 

Het antwoord 
zoeken op digitale 
informatieborden

WERKING VAN HET PRODUCT



- Uitleg en weetje bij fout antwoord 
- Leuk weetje bij goed antwoord

Feedback
WERKING VAN HET PRODUCT



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

Score en Ranking
WERKING VAN HET PRODUCT



- Leuk aandenken 
- Reden voor terugkeer

Waarom een diploma?

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

Diploma thuis printen
DE HERINNERING



Wat vinden bezoekers?
- Tests in Artis waren positief 
- Leuk voor zowel kinderen als volwassenen

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

“

“



ONTDEKKINGS 
REIS

DIT WAS


