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INLEIDING

DEBRIEFING

In dit document worden alle belangrijkste ontwerpkeuzes
toegelicht die tijdens project Redesign the User
Experience zijn gemaakt rondom de opdracht. Er
zal antwoord gegeven worden op de aan het begin
opgestelde deelvragen en er zal worden bekeken of
de oplossing past bij de vooraf geformuleerde Design
Challenge.

“Samen leren over de
dieren in het aquarium en
hun omgeving”

Product biografie
De design rationale wordt ondersteund met een product
biografie. In dat document staan alle onderzoeken
en inzichten uitgebreid beschreven. Per onderdeel in
de rationale wordt doorverwezen naar de betreffende
onderzoeken in de product biografie.
Fase 1: Onderzoeken en idee generatie

Fase 2: Valideren en herzien + eerste prototype
Fase 3: Testen en evalueren

De uitdaging van het project is om kinderen van 6 tot
en met 12 jaar op een interactieve wijze bezig te laten
zijn met het opdoen van informatie over vissen en hun
leefomgeving. Wij willen ervoor zorgen dat zij dit doen
in samenwerking met hun ouders om het samenleren
(van elkaar) te bevorderen. Ook willen wij ervoor zorgen
dat de gezinnen wegwijs gemaakt worden door het
aquarium en achteraf een blijvende herinnering hebben.
Op basis van de needs & wants van de target doelgroep
en Artis zullen wij een passende oplossing ontwerpen
om deze uitdaging te voltooien.

* Wij raden aan de product biografie digitaal te bekijken om zo alle
informatie in te kunnen zien.
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EERSTE INDRUK
In het Artis aquaarium wordt de informatieoverdracht
in tegenstelling tot de rest van het park, erg anders
aangepakt. In het park staan overal borden met veel
informatie over de dieren en in het aquarium wordt
er vooral gecommuniceerd door middel van enkel
een afbeelding en naam van de vis. Uit verschillende
observaties en interviews blijkt dat het krijgen van meer
informatie, juist iets is waar de bezoeker behoefte aan
heeft.

Artis Aquarium
Het project gaat over een specifieke locatie
die gevestigd is in Artis. Het volledige project
draait om het verbeteren van de ervaring in
het Artis Aquarium en dit is dan ook de locatie
waar wij onze oplossing voor zullen ontwerpen.

Afbeelding 1. Vissen (Artis, z.d.)
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VOOR WIE IS DE OPLOSSING BEDOELD?

Alle stakeholders waar rekening mee
wordt gehouden:
De geïnteresseerde bezoeker

De informatie die gegeven wordt op de borden/
schermen moet niet te kinderlijk zijn zodat ook
de geïnteresseerde bezoeker nog genoeg kan
leren.

Ouderen

De ouderen in het aquarium hebben behoefte
aan een rustige omgeving. Dit is iets waar
wij rekening mee moeten houden tijdens het
realiseren van een product.

Gekozen focus doelgroep
Kinderen met (groot)ouders
Dit is de grootste bezoekersgroep
van Artis. In tegenstelling tot de rest
van het park is het Aquarium een plek
waar kinderen en hun ouders niet veel
kunnen leren en bespreken over de
dieren. Om deze reden willen wij de
uitdaging aan gaan om voor het hele
gezin een product te ontwikkelen waar
ze met plezier leren over de dieren en
omgeving.

De dieren in het aquarium

Het product wordt ontworpen rondom
de dieren in het aquarium. Het is daarom
belangrijk dat wij de dieren prominent in
gedachten houden zodat er geen overlast/
irritaties zijn voor hen.
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DE DESIGN CHALLENGE

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

De oplossingseisen
De oplossing zorgt ervoor dat kinderen samen
leren over de vissen en hun leefomgeving
De oplossing moet samenwerking stimuleren.
De oplossing creeërt een herinnering aan
het aquarium.
De oplossing geeft de doelgroep een doel/
uitdaging in het aquarium.
De oplossing stimuleert de doelgroep
verschillende delen van het aquarium te
ontdekken.
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DE GEKOZEN FOCUS DOELGROEP
Dit project is gericht op de doelgroep “kinderen van 6 tot en
met 12 jaar met (groot)ouders”. Dit is volgens het onderzoek
de meest voorkomende bezoekersgroep die een dagje uit
gaan naar Artis.
Deze bezoekersgroep komt gemiddeld 1 á 2 keer per jaar
naar Artis toe en maakt er een hele dagbesteding van.
Terwijl zij zich door het park begeven, proberen de (groot)
ouders de kinderen zo veel mogelijk informatie bij te
brengen die zij zien staan en de kinderen vinden dit, in
combinatie met het bekijken van de dieren, erg leuk.
In het aquarium zijn weinig tot geen informatieborden
waardoor de beleving heel anders is dan in de rest van het
park. De kinderen vinden het nog steeds enorm leuk om de
dieren (vissen in dit geval) te bekijken maar de (groot)ouders
vinden het aquarium heel wat anders uitstralen dan de rest
van het park. Op dit gebied valt er voor het Artis aquarium
veel te winnen.
De ouders willen dat de kinderen, naast het kijken naar de
vissen, ook iets opsteken. De kinderen zijn nieuwschierig
naar dieren en willen er meer over weten. Echter willen zij dit
op een speelse manier, zodat ze niet verveeld raken.

Onderzoekmethodes die zijn toegepast om tot deze
conclusie te komen:
2.1 Target doelgroep
3.1 Interviews

3.2 Observaties
5.6 Persona’s

7 jaar
Voor de dieren
Ouder die info vertellen

Basis informatie

Laten beslissen wat ik leer

Nieuwsgierig
Dierenliefhebber

32 jaar
Door de dieren

Beschermend
Vindt vissen stom

Zelf info zoeken

Eigen route lopen

Begeleidt worden

Leuke feitjes/weetjes

Kijken naar vissen

Leren over vissen

Zelf keuzes maken

Lezen van info

Bezig zijn met vragen

Afbeelding 2. Persona visualisatie

Wat maakt deze focus doelgroep interessant?
Binnen de focus doelgroep vallen twee subdoelgroepen (zie afbeelding
2). Beide hebben andere behoeftes waar rekening gehouden mee
moet worden. De uitdaging is om de focus doelgroep dichter bij
elkaar te brengen en hen samen op een interactieve en leuke manier
te laten leren over de dieren en het aquarium. Zo zal de volledige
focusdoelgroep het bezoek aan het aquarium beter ervaren.
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DE HUIDIGE ERVARING EN HET
PROBLEEM
Het vastgestelde probleem in het aquarium is een
verzameling van meerdere elementen. Om te beginnen is
er, in tegenstelling tot de rest van het park, geen tot weinig
informatie beschikbaar over de dieren. Er zijn op dit moment
wel een aantal borden, maar hier staat enkel de naam
en een afbeelding van de vissen op. Hierdoor moeten de
ouders extra uitleg geven bij de vissen. (afbeelding 3)
Deze borden zijn niet up-to date. Er staan vissen op
weergegeven die zich niet in het aquarium bevinden en
er zijn vissen die niet op de borden staan. Ook zijn deze
borden op een plek geplaceerd waar kinderen deze amper
of niet kunnen zien.
Een ander probleem die de focusdoelgroep ervaart is het
gebrek aan een doel of uitdaging in het aquarium. Hierdoor
raken zij sneller verveeld en gaan zij door naar een ander
deel van het park. Op deze manier blijft er bij deze groep
geen herinnering achter van het aquarium.

Afbeelding 3. Moeder informeert dochter over aquarium

De belangrijkste inzichten

Onderzoekmethodes die zijn toegepast om tot deze
conclusie te komen:
2.3 Customer journey
3.1 Interviews

3.2 Observaties
3.3 Inzichten matrix

In het aquarium is er een verschillend aanbod aan borden. In de grote
zaal wordt enkel een afbeelding van een vis getoond met zijn naam
erbij en in andere delen van het aquarium wordt er, net als in de rest
van het park, meer tekst getoond. Uit observaties blijkt dat ouders vaak
deze informatie voorlezen aan hun kinderen om hen zo te leren over het
aquarium en de dieren (zie afbeelding 4). Met deze reden willen wij ons
richten op het samen leren over dieren door het hele aquarium heen.

8

HET CONCEPT
Het idee is om het aquarium om te toveren in een plek waar kinderen
met hun ouders op een ontdekkingsreis gaan. De reis begint met
de mascotte van Artis, namelijk Artis de Partis. Artis de Partis
vertegenwoordigd in het concept de missie en visie waar Artis voor
staat. De uitdaging is om Artis de Partis te bevrijden uit een plastic
zee. Dit kan het gezin bereiken door vragen in de ontdekkingsreis
goed te beantwoorden. Op deze wijze leren kinderen op een leuke en
educatieve manier over dieren en de vervuiling van de zee.
Hoe werkt het?
Het gezin krijgt bij de ingang van het park een paspoort die zij bij het
aquarium kunnen gebruiken. Eenmaal daar aangekomen zal er een
bord hangen met een link naar een web-app van de ontdekkingsreis.
Na een korte uitleg over de werking van de app, mogen zij zelf een
bassin kiezen waar zij een quizvraag over willen beantwoorden. De
kinderen kunnen met het paspoort inchecken bij dit bassin en krijgen
dan de keuze tussen 4 thema’s waar zij vragen over kunnen krijgen.
Op de telefoon verschijnt een vraag. Het gezin kan op de borden of in
het bassin het juiste antwoord vinden. Als het antwoord is gevonden,
wordt dit ingevuld en krijgt het gezin te horen of dit goed of fout is. Dit
herhaalt zich tot het gezin is uitgespeeld. Bij elke goed beantwoorde
vraag zal Artis de Partis iets meer vrij komen.

Waarom gaat dit werken?
Kinderen worden samen met hun (groot)
ouders door het aquarium begeleid door
middel van een ontdekkingsreis met
quizvragen en opdrachten. Op deze manier
leren zij door samen op zoek te gaan naar
antwoorden op quizvragen.
Doordat er gewerkt wordt met een ranking
die zij aan het eind van de dag via de mail
te horen krijgen, komt er een blijvende
herinnering aan het aquarium en willen zij snel
weer terug om hun score te verbeteren.

Onderzoekmethodes die zijn toegepast om tot deze
conclusie te komen:
4.1 brainwriting
4.4.2 Concept

4.5 Harris profiel
4.6 PMO
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HET ONTWERP
In het uiteindelijke ontwerp hebben wij deels rekening
gehouden met de bestaande huisstijl van Artis. In eerste
instantie hadden we overwogen om een compleet
nieuwe huisstijl te maken voor het aquarium net als Artis
heeft gedaan voor de zeeleeuwen. Echter is er voor
gekozen om toch de Artis beeldtaal gedeeltelijk aan
te houden. Denk hieraan kleuren, lettertype en vorm.
Hier is vervolgens een iets andere draai aan gegeven
door de toevoeging van de verschillende Artis de Partis
illustraties. Zo is er een combinatie rustige pagina’s waar
de focus van de gebruiker vereist is en drukkere pagina’s
waar echt de stijl van de app naar voren komt.
Kleur
Tijdens een projectles was er een experience tool spel
waarin er waardes gekozen werden die bij het product
passen. Hierbij zijn er kleuren uitgekozen, die hetzelfde
waren als de kleuren die Artis op dit moment ook al als
huisstijl heeft.
Illustraties
Er is gekozen om de mascotte die Artis al heeft, terug te
laten komen in onze app. Bij de onboarding neemt hij je
bijvoorbeeld mee om de stappen te doorlopen en je ziet
hem bij elk thema terug.
Onderzoekmethodes die zijn toegepast om tot deze
vormgeving te komen:
Desk Research
Observaties

Afbeelding 4. Visualisatie beeldtaal

Vormgeving
Voor de vormgeving van de oplossing is er in grote lijnen
rekening gehouden met de al bestaande stijl van Artis.
In de app is er per thema waar de gebruiker uit kan kiezen een
andere kleur gebruikt.

Experience tool
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INFORMATIEBORD
Om de vragen in de app te kunnen beantwoorden is er
informatie nodig over de dieren in het aquarium. Ook is
er informatie nodig voor de bezoekers die de app niet
gebruiken die bijvoorbeeld willen kijken waar de vis
vandaan komt.
Het probleem was dat de informatie niet up-to-date was
en dat er soms informatie bij het bassin stond van een
vis die daar helemaal niet zwom.
Als oplossing daarvoor is bedacht om een digitaal
scherm te maken, zodat de informatie up-to-date kan
blijven. Op afbeelding 5 is te zien hoe het scherm eruit
gaat zien. Omdat het donker in de ruimte is, is het niet
fijn als er een fel scherm aan staat. Het donkere thema
zorgt voor rust v oor de ogen en er is een hoog contrast,
waardoor de informatie op het scherm goed opvalt, maar
niet te storend is.
Er is ook veel gebruik gemaakt van visuals, zodat
het voor kinderen die nog niet zo goed kunnen lezen,
begrijpbaar is.
Afbeelding 5. Informatieborden in context

Onderzoekmethodes die zijn toegepast om tot dit
ontwerp te komen:
10.5 Vijf verschillende content types
11.6 Informatiebord versie 1.0
16.3 Uitgewerkte concept producten
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BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

2

Afbeelding 7. Paspoort Ontdekkingsreis

Afbeelding 6. De Ontdekkingsreis visualisaties

Aan het begin van de ontdekkingsreis, op de applicatie, wordt de
gebruiker geïntroduceerd met Artis de Partis. De rode draad door de
ontdekkingsreis heen is dat de gebruikers Artis de Partis gaan bevrijden
uit de plastic zee. We hebben voor dit verhaal gekozen, omdat het de
missie en visie van Artis bevat en het de jonge gebruikers bewust maakt
van milieu vervuiling.
Als volgt instrueert de applicatie de gebruikers om door vragen goed
te beantwoorden, gedurende de reis, dat zij zo op die manier Artis de
Partis kunnen bevrijden. Tussen de verschillende vragen door krijgen de
gebruikers een update in beeld met hoever ze zijn met het bevrijden van
Artis de Partis.

1

Er zijn binnen de ontdekkingsreis drie belangrijke onderdelen: de
telefoon met daarop de applicatie, de informatieborden en het
paspoort. Ons idee is dat de ouders de leiding nemen over de
applicatie en de kinderen over het paspoort. De informatieborden
zijn een onderdeel om de ervaring tot een compleet geheel te
maken.
De gebruikers nemen het paspoort in ontvangst bij de entree
van Artis. Eenmaal aangekomen in het Artis Aquarium worden
de ouders geïnstrueerd om de applicatie te openen op hun
mobiel. In de applicatie krijgen de ouders de instructies over het
koppelen van het paspoort en wat de kinderen hiermee kunnen
doen. De kinderen hebben de controle over het kiezen van een
bassin, inchecken met het paspoort bij het desbetreffende bassin
en vervolgens een interessant thema kiezen bij dat bassin.
De ouders lezen de vragen voor aan de kinderen en ze zullen dan
samen opzoek gaan het goede antwoord op de informatieborden
of door te zoeken in het bassin.
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Afbeelding 8. Thema’s en klassement

De gebruikers kunnen zelf beslissen wanneer zij de
ontdekkingsreis willen beëindigen. Dit kan op elk gewenst
moment door op de stopknop te klikken. De gebruikers krijgen
daarna een ranking scherm te zien waar de vier categorieën
(algemeen, leefgebied, uiterlijk en voeding) gerangschikt staan op
basis van best gescoorde tot minder gescoorde thema.
De gebruiker krijgt daarna de mogelijkheid om een emailadres
achter te laten, zodat zij een herinnering/beloning kunnen
ontvangen aan het eind van de dag. De gebruikers krijgen dan
een diploma toegestuurd met daarop hun level op het gebied
van best gescoorde thema. Denk hier bijvoorbeeld aan de
levels; ontdekker, verkenner of expert. Dit maakt het voor de
terugkerende bezoekers ook een uitdaging om alle levels te
sparen per thema.
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Afbeelding 9. Visualisatie Ontdekkingsreis diploma

Om de ervaring ook een positief einde te geven, willen wij dat de
gebruikers iets “fysieks” ontvangen als herinnering aan het Artis
Aquarium. Om het voor de kinderen een soort “collectorsitem” te
maken, hebben wij een diploma, of te wel certificaat, ontworpen
die zij aan het eind van de dag toegestuurd krijgen via de mail.
Het diploma draagt aan bij de algehele ervaring, maar ook zal het
voor de gebruikers interessanter worden om een nogmaals het
Artis Aquarium te bezoeken.
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CONCLUSIE
Design Challenge

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

Mening van de targetdoelgroep
“ Kinderen vroegen om meer (vragen) te doen”

Terugkijkend op de vooraf opgestelde design challenge
is vast te stellen dat deze geslaagd is. Als we de design
challenge ontleden is te concluderen dat alle focuspunten zijn
behandeld.
Samenwerken
Normaliter zouden de kinderen snel door het aquarium heen
lopen en snel weglopen bij de ouders die zelf rustig kijken
naar de bassins. Door de verdeling van telefoon door de
ouders en paspoort door de kinderen zal er een samenwerking
ontstaan tussen ouder en kind. Zo zullen ze samen vragen
beantwoorden en elkaar aanvullen binnen de Ontdekkingsreis.

- Carmen

“ Het redden van de duiker is een leuke gedachte en
geeft de speler uitdaging “
- Danny

“Het (paspoort) geeft de kinderen een echt speelobject
en een zogenaamde leiding”
- Jess

Interactief
De web-app en het paspoort vullen elkaar naadloos aan en
vormen een mooie link tussen de digitale en fysieke wereld.
Op deze manier blijft de aandacht bij de vissen en niet het
telefoonscherm.
Leren over de dieren in het aquarium
Door het quiz aspect zijn de kinderen actief bezig met de
informatie over de dieren. Zo leren zij spelenderwijs over
onder andere het leefgebied, de voeding en het uiterlijk van de
vissen.
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