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Productbiografie

Fase 1: Link naar productbiografie fase 1
Fase 2: Link naar productbiografie fase 2

Inleiding

Afgelopen vier maanden heb ik gewerkt aan een 

afstudeerproject die ik van begin tot einde zelf heb 

opgezet. In deze maanden heb ik samengewerkt 

met het Van Gogh Museum en in het bijzonder: Koen 

Snijders. In dit document zal ik je alles vertellen 

over het project en de route naar de oplossing. De 

belangrijkste keuzes en inzichten om tot de oplossing 

te komen worden uitgebreid toegelicht.

De design rationale wordt ondersteund met een 

productbiografie*. 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.

* Ik raad aan de productbiografie online te bekijken terwijl je ingelogd 
ben met een dropbox account om zo alle informatie het best in te 
kunnen zien.

Afbeelding 2: Van Gogh Museum

https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=kpr18q0hogxkvz0j6dm1k8eqx
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-2021.paper?dl=0&rlkey=kpr18q0hogxkvz0j6dm1k8eqx
https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ym4ut5w9l6qb4tdowg1jfhe6z
http://Link naar product biografie fase 2


4

Voor mijn afstudeerproject heb ik het product “Vincent 

& jij” ontworpen voor het Van Gogh Museum. Hier zullen 

kinderen van 6 tot en met 9 jaar oud met actief-kunst-

kijkende ouders, grotendeels zelfstandig, aan de slag 

gaan in het museum.

Door vragen te beantwoorden en mysteries op te lossen 

verzamelen zij muntjes waarmee zij thuis items kunnen 

kopen. Met deze items kunnen zij een digitaal schilderij 

maken op de tablet of computer.

Op deze manier hoop 

ik dat kinderen meer 

interesse ontwikkelen 

in kunst en ouders er 

vaker voor kiezen hun 

jonge kinderen (6-9 j.)

mee te nemen naar het 

Van Gogh Museum.

Het project

Van Gogh Museum Amsterdam

Tijdens het project zal ik mij focussen op het Van Gogh 

Museum. Het volledige project draait om het verbeteren van 

de ervaring van kinderen in het Van Gogh Museum.

Afbeelding 3: Van Gogh Museum
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Stakeholders

Het probleem van mijn project ligt bij deze 

doelgroep. Zij willen de tijd en ruimte krijgen 

om de kunst in het museum te bekijken. 

Dit is de eindgebruiker van mijn product.

Door voor deze doelgroep een product 

te ontwerpen waarmee zij aan de slag 

kunnen gaan in het museum, wordt zowel 

hun ervaring als die van hun ouders 

geoptimaliseerd. Door het ontwerp krijgen 

kinderen een meer praktische ervaring die 

goed aansluit op hun belevingswereld.

Het gezin kan ook oudere broers en zussen 

hebben. Hoe zullen zij bezig zijn in het museum 

en hebben zij invloed op het product?

Broers/zussen van de jonge kinderen

Actief-kunst-kijkende ouders

De belangrijkste stakeholders Gekozen doelgroep

Kinderen van 6 tot en met 9 jaar oud
Dit is mijn belanghebbende voor het 

project. Het product zal in opdracht van hen 

ontworpen worden.

De medewerkers van het museum moeten 

op de hoogte zijn van nieuwe producten. 

Wanneer het museum een nieuw product 

aanbiedt voor één specifieke doelgroep, kan 

dit invloed hebben op andere bezoekers. 

Van Gogh Museum

Medewerkers van het museum

Bezoekers van het museum

5
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“Hoe kunnen actief-kunst-kijkende 
ouders die het Van Gogh Museum 
bezoeken met hun kinderen van 
6 tot en met 9 jaar oud de ruimte 
krijgen om ongestoord de kunst in 
het museum te bekijken door middel 
van een interactief product voor de 
kinderen waarmee deze kinderen 
met plezier leren over het werk en 
leven van Vincent van Gogh.”

Uitdaging & eisen

Bekijk alle iteraties op mijn design rationale in mijn 

product biografie onder de kop “Design Challenge”

Afbeelding 4: Galerij Van Gogh Museum

https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=880877104599966441532637&h2=Design-challenge
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De oplossing geeft kinderen een doel/uitdaging.

De oplossing geeft ouders geen begeleidende rol.

De oplossing geeft ouders de ruimte om uitgebreid 

kunst te bekijken in het museum.

De oplossing moet de spanningsboog van kinderen 

intact houden.

De oplossing zorgt voor een herinnering achteraf.

Belangrijkste oplossingseisen

De onderzoeken waar deze eisen 
uit zijn gekomen kunt u in de 
product biografie vinden bij:

1.2 Benchmark onderzoek

1.5 Interviews met de doelgroep

1.4 Best, good & bad practices

1.8 Rollenspel

3.6 Presentatie aan van Gogh

https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=706747955293536462038353&h2=1.2-Benchmark-onderzoek
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=073939226611101362416054&h2=1.5-Interviews
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=696447324389650640621117&h2=1.4-Best%2C-good-&-bad-practices
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=691459822199742665602497&h2=1.8-Rollenspel
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=004269011898339964744578&h2=3.6-Presentatie-aan-van-Gogh
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Het Van Gogh Museum wordt bezocht door vele 

families zoals gezinnen waarvan de ouders hun kinderen 

een echte museumervaring willen bieden. Hier heeft 

het museum verschillende tools en activiteiten voor 

ontworpen waar het gezin gezamenlijk mee aan de slag 

kan gaan.

Er zijn ook gezinnen waar de intentie van de ouder 

niet is om het kind zelf constant te amuseren. Deze 

actief-kunst-kijkende ouders willen de tijd en ruimte 

hebben om de kunst te bekijken en hierover te leren. 

Wanneer zij het Van Gogh Museum bezoeken met hun 

jonge kinderen, gaat dit niet altijd zonder slag of stoot. 

De kinderen weten niet goed wat ze moeten doen en 

hebben geen doel. De kinderen eisen daarmee erg veel 

aandacht op waardoor de ouders worden belemmerd in 

hun doel van het bezoek.

Ouders kiezen er daarom steeds vaker voor om hun 

jonge kinderen niet mee te nemen naar het museum. 

Een museumdagje doen zij liever met hun echtgenoot 

of goede vriend/vriendin om zo zelf wel een optimale 

museumervaring te hebben. 

Op dit moment bieden musea, waaronder het Van 

Gogh Museum, niet de juiste tools en activiteiten voor 

deze gezinnen. Vanuit het Van Gogh Museum bestaat 

er daarom de behoefte om ook deze groep een goede 

museumervaring bieden.

 

Door een oplossing te 

ontwerpen voor dit probleem 

zullen actief-kunst-kijkende 

ouders er vaker voor kiezen 

om hun jonge kinderen een 

dagje mee te nemen naar 

het museum. Hierdoor zullen 

kinderen sneller een interesse 

krijgen in kunst, cultuur en 

geschiedenis.

Het probleem

Onderzoekmethodes die zijn 
toegepast om tot deze conclusie 
te komen:

1.2 Benchmark onderzoek

1.5 + 2.3 + 5.3 Interviews

1.4 Best, good and bad practices

Alle meetings met Koen (VGM)

8

https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=706747955293536462038353&h2=1.2-Benchmark-onderzoek
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=073939226611101362416054&h2=1.5-Interviews
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=018429987393896515598708&h2=2.3-Interviews
https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=619140764032353220817087&h2=5.3-Interviews-over-specifieke
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=696447324389650640621117&h2=1.4-Best%2C-good-&-bad-practices
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Afbeelding 7: Galerij: Van Goghs voorbeelden

9
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Afbeelding 5: Kinderen in het Van Gogh Museum
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Focus doelgroep

Actief-kunst-kijkende ouders

Wanneer actief-kunst-kijkende ouders met hun jonge kinderen 

musea (zoals het Van Gogh Museum) bezoeken, dan hebben 

zij op dat moment geen tijd en ruimte om de kunst te bekijken 

en hiervan te leren. Ze zijn te veel bezig met het vermaken van 

hun kinderen. De tools en producten die het museum nu biedt 

zijn enkel voor gezinnen waarvan de ouders hun kinderen een 

museumervaring willen bieden. Hierdoor kiezen deze ouders er 

vaak voor om een museum te bezoeken zonder kinderen.

Kinderen van 6 tot en met 9 jaar oud

Het probleem van dit project ligt niet bij deze groep, maar de 

oplossing zal wel voor hen zijn. In het project word ik uitgedaagd 

een product te bedenken voor kinderen van de leeftijd 6 tot en 

met 9 jaar, waarmee zij individueel aan de slag kunnen gaan in 

het museum. Dit moet toegankelijk zijn voor deze leeftijdsgroep 

en hen uitdagen om op ontdekking te gaan in het museum. 

Hierbij zullen zij op een laagdrempelige en speelse manier leren 

over het werk en leven van Vincent van Gogh.

De onderzoeken waar deze 
inzichten uit zijn gekomen kunt u 
in de product biografie vinden bij:

1.4 + 4.2 Best, good & bad 
practices

1.5 + 2.3 + 5.3 Interviews

Meeting met Van Gogh Museum

1.2 Benchmark onderzoek

5.7 Nieuwe visitor journey map 

https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=004269011898339964744578&h2=3.6-Presentatie-aan-van-Gogh
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=004269011898339964744578&h2=3.6-Presentatie-aan-van-Gogh
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=073939226611101362416054&h2=1.5-Interviews
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=018429987393896515598708&h2=2.3-Interviews
https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=619140764032353220817087&h2=5.3-Interviews-over-specifieke
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=250155781876530965803717&h2=0.3-Eerste-meeting-van-Gogh
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=706747955293536462038353&h2=1.2-Benchmark-onderzoek
https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=793234184132817623932655&h2=5.7-Nieuwe-visitor-journey-map
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Actief-kunst-kijkende ouders

Kinderen van 6 tot en met 9 jaar

De belangrijkste inzichten van de 
focus doelgroep.

.. willen de tijd en ruimte krijgen om de kunst in het museum 

uitgebreid te kunnen bekijken;

.. willen de kinderen niet uit het oog verliezen;

.. willen zich verbonden voelen met hun kinderen;

.. vinden het niet erg hun kinderen af en toe te helpen zolang 

het geen begeleidende rol wordt;

.. willen dat hun kinderen een leuke museum ervaring hebben;

.. zouden met hun kind over de kunst willen praten.

.. missen een doel/uitdaging in het museum;

.. willen zich in een museum ook een kunstenaar voelen;

.. willen leren over de kunst en ontdekken wat hun ouders hier 

zo interessant aan vinden; (Ze beschouwen hen als rolmodel)

.. kunnen pas vanaf hun achtste jaar goed hoofdletters lezen;

.. kunnen nog geen plattegronden begrijpen;

.. motiveer je door hen het gevoel van leiding te geven;

.. motiveer je door een doel te stellen die ze moeten halen.

Meer inzichten van de focus 
doelgroepen kun je in de volgende 
delen van de productbiografie 
vinden:

1.7.3 Stakeholder analyse

1.9 Empathy maps

2.4 Persona’s

1.10 Affinity map

2.5 Visitor journey map

2.6 Requirement list

5.7 Nieuwe visitor journey map 

Afbeelding 6: Grote hal in het Van Gogh Museum

https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=696447324389650640621117&h2=1.4-Best%2C-good-&-bad-practices
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=087719398347832206934344&h2=1.9-Empathy-maps
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=592836183148714618703124&h2=2.4-Persona%E2%80%99s
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=224641458826741920532295&h2=1.10-Affinity-map
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=262034290300841617818998&h2=2.5-Visitor-journey-maps
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=396241658924788390781150&h2=2.6-Requirement-list
https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=793234184132817623932655&h2=5.7-Nieuwe-visitor-journey-map
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Waar liggen de probleempunten in de journey?

Voor het bezoek

Tijdens het bezoek

Na het bezoek

De keuze om met jonge kinderen naar het Van Gogh 

Museum te gaan moet gemaakt worden. 

Kinderen hebben geen doel/uitdaging waardoor ze te 

veel aandacht gaan opeisen van de ouder;

Er is geen leuke herinnering aan het museum;

Medebezoekers ervaren soms overlast van de kinderen 

als deze te luidruchtig worden;

De museum ervaring wordt niet achteraf voortgezet.

Het bezoek wordt door zowel de ouders als het kind 

niet optimaal benut.

Op basis van alle bevindingen uit het onderzoek heb ik in kaart 

gebracht waar de problemen/uitdagingen zitten in de volledige 

journey van het bezoek. Per moment zal ik de belangrijkste 

probleempunten in kaart brengen. 
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Urgent

Niet zo urgent

Lage complexiteitLage complexiteit Hoge complexiteitHoge complexiteit

Knelpunten

Oplossingen

Eisen

Ouders kunnen niet ongestoord
de kunst bekijken

Kinderen hebben een korte
spanningsboog

Kinderen leren nu niets over de kunst 
en het leven van Vincent van Gogh

Kinderen snappen de informatie
op de bordjes niet

Kinderen hebben niets te doen
in het museum

Er is geen compromisloos aanbod
die de ouder en het kind verbind
en de ervaring 100% maakt

Ouders zetten de foute tools in
om hun kind te vermaken

Ouders laten de kinderen liever 
thuis dan ze mee te nemen

Zorgen dat kinderen leren over de 
kunst en leven van Vincent van Gogh

Zorgen dat gezinnen in gesprek 
raken over de kunst

Een leuke herinnering hebben
aan het museumbezoek

Op een speelse en visuele manier
de informatie overbrengen aan
kinderen

Kinderen indivudeel aan de slag
laten gaan met een tour

Genoeg afwisseling bieden

Gamification toepassen in het
product

Een vorm van begeleiding
ontwerpen in het product

Ouders willen de kinderen niet
uit het oog verliezen

Ouders willen geen begeleidende
rol hebben

Het product moet leuk zijn voor
terugkerende gezinnen

Het product moet makkelijk in het
museum te implementeren zijn

Het product mag de route van
het bezoek niet bepalen

Het product mag niet voor
overlast zorgen bij andere
bezoekers

Het product moet de ouder en het
kind verbinden

Inzichten matrix
De belangrijkste knelpunten, 
oplossingen en eisen.

Afbeelding 8: Inzichten matrix

https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=793234184132817623932655&h2=5.7-Nieuwe-visitor-journey-map
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Concept keuze

Aan de hand van de vele onderzoeken die ik heb 

uitgevoerd ben ik gaan brainstormen. Het doel was om in 

totaal drie concepten uit te denken om aan het Van Gogh 

Museum te presenteren. 

In verschillende brainstormsessies (3.2 design with intent) 

met kinderen uit de doelgroep, zijn de drie concepten tot 

stand gekomen (3.3 uitdenken concepten).

1. 

2.

3.

Collectables verzamelen door vragen tijdens een 

digitale speurtocht goed te beantwoorden. Achteraf 

kan er met deze collectables een digitaal schilderij 

worden gemaakt.

Door vragen over het werk en leven van Vincent van 

Gogh te beantwoorden spaar je munten waarmee je je 

eigen galerij kan bouwen en inrichten in een digitale 

wereld.

Tijdens het bezoek een groot mysterie oplossen 

over het leven van Vincent van Gogh. Net als een 

escape room zullen de kinderen tijdens het bezoek 

aanwijzingen moeten vinden om het op te lossen.

De drie concepten zijn met elkaar vergeleken in 

onderzoeksmethodes zoals het Harris Profiel (3.4) en 

PMO (3.5). Concept 1 en 2 kwamen hier als beste uit 

omdat zij op dit moment voldeden aan de meeste eisen. 

Tijdens de conceptpresentatie aan het Van Gogh 

Museum is er, ondanks dat alle concepten in de smaak 

vielen, voor concept 1 gekozen. Wel zouden ze graag 

elementen van de andere twee concepten terug willen 

zien in de uitwerking. Zo werd er een gezamenlijke 

galerij benoemd waar alle kunstwerken van de kinderen 

online in komen te hangen. Ook vonden ze het oplossen 

van een mysterie erg goed voor het behouden van de 

spanningsboog.

Op de komende pagina’s vertel ik welke iteratieslagen 

ik heb doorgemaakt met mijn concept. Deze iteraties 

heb ik gemaakt na het doen van verschillende tests*.  

*Wegens de huidige Covid-19 maatregelen is het museum gesloten 

waardoor het voor mij niet mogelijk was om op locatie te testen.

https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=961270576488571674610223&h2=3.2-Design-with-intent-lenzen
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=209605978486194885766767&h2=3.3-Uitdenken-3-concepten
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=365940071120948634743878&h2=3.4-Harris-profiel
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=772160919246956401367474&h2=3.5-PMO
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1. De kinderen beginnen met de speurtoch waar zij 
verschillende raadels van Vincent van Gogh moeten 
ontrafelen door vragen te beantwoorden.

2. Door met een applicatie een schilderij te scannen krijgen
de kinderen een vraag/opdracht. Deze helpt hen bij het 
oplossen van de mini raadsels.

3. Elk schilderij heeft andere collectables waaruit ze kunnen
kiezen. Dit kunnen zij zien aan hoe het schilderij eruit ziet.

4. Als ze een vraag goed beantwoorden, wordt de 
collectable toegevoegd aan hun verzameling. 

8. Het schilderij met de meeste stemmen krijgt een week
lang een ere plek als digitaal schilderij in het museum.

5. Na het bezoek kunnen de kinderen thuis een digitaal
schilderij maken.

6. Het gemaakte schilderij kunnen zij insturen. Het komt
dan automatisch in een digitale gallerij te hangen.

7. In de week van je bezoek kun je vrienden en familie
via een link laten stemmen op jouw schilderij.

1. De kinderen beginnen met de speurtoch waar zij 
verschillende raadels van Vincent van Gogh moeten 
ontrafelen door vragen te beantwoorden.

2. Door met een applicatie een schilderij te scannen krijgen
de kinderen een vraag/opdracht. Deze helpt hen bij het 
oplossen van de mini raadsels.

3. Elk schilderij heeft andere collectables waaruit ze kunnen
kiezen. Dit kunnen zij zien aan hoe het schilderij eruit ziet.

5. Na het bezoek kunnen de kinderen thuis een digitaal
schilderij maken.

6. Het gemaakte schilderij kunnen zij insturen. Het komt
dan automatisch in een digitale gallerij te hangen.

7. In de week van je bezoek kun je vrienden en familie
via een link laten stemmen op jouw schilderij.

Concept iteratie 1

In de eerste iteratie van het concept heb ik geprobeerd de 

mysteries (uit concept 3) te verwerken. Ik heb tijdens feedback 

frenzy feedback gevraagd op de manier van het doen van een 

mysterie. Daarnaast heb ik in deze iteratie ook de keuze gemaakt 

om te kiezen voor een device van het museum. Dit was een eerste 

opzet en deze heb ik getest tijdens een co-creatie sessie (4.4.1).

Uit de inzichten van feedback frenzy (3.7) kwam naar voren dat 

een mobiele telefoon als een te klein device wordt beschouwd om 

het concept op te realiseren. Dit werd bij de co-creatie bevestigd. 

Na aanleiding hiervan heb ik besloten om de applicatie te laten 

werken op de kleine tablets aangeboden door het Van Gogh 

Museum. Deze worden ook gebruikt voor de Multimediatour.

Afbeelding 9: Storyboard 16

Concept iteraties

https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=486968461022294541486176&h2=4.4.1-Co-creatie-/-ideation-se
https://www.dropbox.com/scl/fi/klpbkaor3cxf0xi1xdejc/Afstudeer-project-_-Deel-1-_-2021.paper?dl=0&rlkey=ig32su4313833c2k9bqvn9994#:uid=100240913780607301951777&h2=3.7-Feedback-frenzy
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Concept iteratie 2

Tijdens de online co-creatie sessie (4.4.1) heb ik met een groep 

mensen uit mijn doelgroep (zowel ouders als kinderen) de 

volledige journey uitgedacht. Hier is elk onderdeel dat ik heb 

opgezet uitgebreid besproken en heeft iedereen zijn mening 

kunnen inbrengen en daarover kunnen discussiëren.

Concept iteratie 3

De derde iteratieslag heb ik gedaan aan de hand van de 

inzichten die ik heb verzameld met het doen van een Lo-Fi 

prototype test (4.7) bij de doelgroep.

Belangrijkste inzichten voor de concept iteratie

De kinderen willen dat de visualisatie van Vincent, die 

hen begeleid, ondersteund wordt met audio.

De voorkeur voor het device is een kleine tablet die 

het museum aanbiedt en geen eigen telefoon.

De onboarding moet interactief en uitgebreid zijn. Alle 

onderdelen zullen niet enkel uitgelegd moeten worden, 

maar ook direct uitgevoerd worden door de kinderen.

Er is geen behoefte aan een diploma omdat die snel 

vergeten wordt. Wel zouden ze het leuk vinden een 

uitnodiging voor de online galerij te krijgen om zo de 

ervaring na het bezoek, een kickstart te geven.

Bij een mysterie kun je munten verdienen. Deze heb je 

nodig om schilderijen te kunnen scannen.

17

Belangrijkste inzichten voor de iteratie

Het betalen om schilderijen te scannen wordt niet 

begrepen. De kinderen gingen ervan uit dat je muntjes 

betaalt om een item te kopen. Zo kan er ook prijs 

onderscheid gemaakt worden voor verschillende items.

Bij elke stap van het mysterie een vraag beantwoorden is 

te tijdrovend. Liever alleen een vraag voor de oplossing.

Het scherm waar je steeds op terug komt voelt erg saai. 

Dit zou meer de sfeer van het museum mogen uitstralen.

In elke test kwam naar voren dat ze het scherm liever 

horizontaal zouden willen hebben.

De vragen bij de schilderijen zijn te lastig en fout 

gevoelig. Laagdrempeligere opdrachten zullen de 

motivatie om veel vragen te beantwoorden verhogen.

https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=486968461022294541486176&h2=4.4.1-Co-creatie-/-ideation-se
https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=109030146702985762433614&h2=4.7-Lo-fi-Prototype-test
https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=109030146702985762433614&h2=4.7-Lo-fi-Prototype-test
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Concept iteratie 4

De vierde iteratieslag van het product was de grootste die 

ik heb gehad. Om deze slag te maken, heb ik de eerste Hi-FI 

opzet (4.10) van mijn prototype getest (5.1) bij de doelgroep. 

De inzichten die ik hier uit heb gehaald, heb ik besproken met 

mijn contactpersoon van het Van Gogh Museum en hij was het 

er mee eens. Om met deze inzichten een goede vervolgstap te 

kunnen maken heb ik twee dingen ondernomen, namelijk: 

Belangrijkste veranderingen in de concept iteratie

Ik heb het Van Gogh Museum bezocht onder begeleiding 

van Koen, mijn contactpersoon van het museum. (5.4)

1.

2. Ik heb nieuwe interviews afgenomen bij mijn doelgroep om 

de laatste vragen die ik nog had, te onderzoeken. (5.3)

zelfportret als schilder 

december 1887-februari 1888

wat wil je verzamelen?

kies een kleur, kwast of lijst.

naar de vraag

kleuren 1 kwasten 2

schilderij lijst 5 tekening 1�

Amy’s werkplaats

s��il�erij s�annen mijn spullenmysterie

34 munten

De onboarding werd als ‘te lang’ beschouwd. Deze zal niet 

meer in één keer plaatsvinden, maar opgedeeld worden.

De items zullen niet meer tijdens het bezoek per schilderij 

worden gekocht, maar in een shop tijdens de thuiservaring.

Er was veel verwarring over het verschil tussen vragen en 

mysteries. Deze worden nu iets meer gelijk getrokken zodat 

je met zowel vragen als mysteries munten verdient.

Het scherm waar de kinderen na elke vraag terugkomen zal 

een heel andere indeling krijgen.

Er zullen compleet nieuwe visuals komen.

Afbeelding 10: Oude galerij vormgeving.

Afbeelding 12: Oude item shop vormgeving.

Afbeelding 11: Nieuwe galerij vormgeving.

Afbeelding 13: Nieuwe item shop vormgeving.

Afbeelding 15: Nieuwe visualsAfbeelding 14: Oude visuals

https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=279478750516072608039995&h2=4.10-Visual-design-schermen-Hi
https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=706985050955565660707804&h2=5.1-Testen-van-HiFi-prototype-
https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=218451387611253681469092&h2=5.4-Bezoek-aan-het-Van-Gogh-Mu
https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=218451387611253681469092&h2=5.4-Bezoek-aan-het-Van-Gogh-Mu
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Afbeelding 21: Nieuwe persoonlijke galerij

Afbeelding 17: Plaatjes code

Afbeelding 19: Doel van de app uitgelegd

Afbeelding 20: Oude persoonlijke galerij

Afbeelding 16: Cijfercode 

Afbeelding 18: Doel van de app geheim

Concept iteraties 5 en 6

Na het doen van de tweede test (5.8) en derde test (5.10) 

van het Hi-Fi prototype heb ik nog heel wat inzichten kunnen 

verzamelen om een nieuwe iteratie slag te maken. Deze inzichten 

gaan over specifieke onderdelen uit de tour.

Belangrijkste inzichten voor de concept iteratie 5

Belangrijkste inzichten voor de concept iteratie 6

De thuis onboarding die ik heb getest was te uitgebreid. 

Een uitnodigingsbrief zal beter op zijn plaats zijn.

De uitnodigingsbrief die de kinderen vooraf ontvangen 

werd erg positief ontvangen. Wel werd er benoemd 

dat een video nog leuker zou zijn. (aanbeveling)

Het zelf invoeren van de naam voegt voor de kinderen 

niets toe. Zij zouden het specialer vinden als Vincent 

deze al benoemt. Er werd gesuggereerd dat deze bij 

het bestellen van de tickets al opgegeven kan worden.

Het zetten van de handtekening op het schilderij zou 

een speciale actie moeten zijn.

De cijfercode als toegang voor de app is saai. Hier zou 

een visuelere code meer bij kinderen passen.

De kinderen willen graag weten waarvoor zij munten 

sparen. Het geheim houden hiervan werkt niet goed.

Het is niet logisch dat vraag en mysterie los staan. 

Deze zouden automatisch herkend moeten worden.

https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=600173567942625917693529&h2=5.8-Testen-van-HiFi-prototype-
https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=956085916063489831683945&h2=5.10-Testen-van-HiFi-prototype
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Het ontwerp

In eerste instantie was het plan om bij het vormgeven van de 

app zo veel mogelijk rekening te houden met de bestaande 

huisstijl van het Van Gogh Museum. Ik heb hier zelfs een 

meeting over gehad met de Visual Designer (zie 4.1) van de 

website. Van hem heb ik in hoofdlijnen een introductie gehad 

van de stijl.

Eenmaal aan de slag met de vormgeving kwam ik al snel het 

probleem tegen dat het design veel te ‘volwassen’ is voor 

kinderen. Voor hen moet het allemaal een stuk groter, visueler 

en nadrukkelijker. Ik heb daarom een eigen draai gegeven aan 

de vormgeving en deze aangevuld met visualisaties.

In een deel van de applicatie wordt een museumwand 

nagebootst. De kleuren van de visual zijn daarop gebaseerd. 

Verder krijgt elke vraag, opdracht of mysterie de kleur mee 

die op de website ook bij het specifieke schilderij hoort. 

Elke schilderij heeft namelijk een andere kleur (zo komt het 

schilderij het beste tot zijn recht) en dit maakt de applicatie 

kleurrijk en geschikt voor kinderen.

Een visuele uitdaging

Afbeelding 22: Visuals

https://www.dropbox.com/scl/fi/brocy9n5lnvz3cgj1pxxa/Afstudeer-project-_-Deel-2-_-2021.paper?dl=0&rlkey=vgrrifp6t0zw2xhb8qes75i8y#:uid=365765047959675774883527&h2=4.1-Meeting-Marten-Kuijpers
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De ‘Vincent & jij’ app geeft jonge kinderen een doel en uitdaging 
in het museum waar zij zelfstandig mee aan de slag kunnen 
gaan. Op spelenderwijze zullen zij leren over het werk en leven 
van Vincent van Gogh en de tools verdienen om uiteindelijk zelf 
een digitaal kunstwerk te kunnen maken. 

Het concept bestaat uit de volgende 3 fases:

Vincent & jij

1. Voorafgaand aan het bezoek
Tijdens het aanschaffen van de museumtickets krijgen de ouders 

de optie om tickets voor de ‘Vincent & jij’ tour toe te voegen.  

In de bevestigingsmail die zij ontvangen zit voor het kind een 

persoonlijke uitnodiging voor de tour. Zo krijgen zij een idee wat 

ze kunnen verwachten en hebben zij iets om naar uit te kijken.

3. Na het bezoek
Met de muntjes die de kinderen in het museum hebben verdient 

kunnen de kinderen verschillende items kopen, zoals: verf, 

kwasten, stickers en lijsten. Hiermee kunnen zij zelf een digitaal 

schilderij maken. Als zij deze insturen maken ze kans op de titel 

‘schilderij van de week’ en hangen zij een week in het museum.

Het prototype
Op de volgende pagina’s zullen alle onderdelen van het product 

uitgebreid worden getoond en toegelicht.

Link naar het klikbare prototype

2. Tijdens het bezoek
In een paar schermen zullen de kinderen het doel van de tour te 

horen krijgen, namelijk: zo veel mogelijk muntjes verdienen met 

het goed uitvoeren van vragen en opdrachten bij schilderijen. 

Af en toe zal er een mysterie verschijnen die zij samen met hun 

ouders/begeleider zullen oplossen.

21

Afbeelding 23: Vincent visual met schilderij

https://xd.adobe.com/view/88a27de4-c1fc-49af-a18b-6f610117187f-ddf1/
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Voor het bezoek

Tickets kopen
Wanneer er tijdens het kopen van tickets voor het museum 

een ticket wordt geselecteerd voor kinderen tot en met 9 jaar, 

verschijnt er een vlak waar de ‘Vincent & jij’ tour wordt getoond. 

Hier staat een korte uitleg van de tour en de mogelijkheid om 

deze gratis toe te voegen aan je bestelling.

Doel
Online tickets kopen voor het museum bezoek en de tour.

Locatie
Thuis

UX keuzes

Tijdens het bestellen van tickets (kan alleen online) wordt de 

tour, bij selectie van kinderen tot 9 jaar, aanbevolen. Dit zorgt 

ervoor dat ouders op de hoogte zijn van de mogelijkheden die 

er zijn en zij niet pas in het museum weten dat de tour er is.

Aanvullend op de standaard gegevens die al worden 

opgevraagd bij het bestellen van tickets zal er voor de tour 

ook om de naam en leeftijd van het kind gevraagd. Dit wordt 

gedaan om de tour direct te personaliseren. De kinderen 

krijgen hierdoor het gevoel alsof dit speciaal voor hen is.
Afbeelding 24: Bestellen van tickets op de website
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E-mail uitnodiging
Na het aanschaffen van de tickets krijgt het gezin een 

bevestiging via een e-mail. Deze email bevat een persoonlijke 

brief van Vincent voor het kind over de tour in het museum. 

Hier stelt hij zich voor en nodigt hij hen uit voor het bezoek.

Doel
De tour introduceren aan het kind.

Locatie
Thuis

UX keuzes

De kinderen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van 

Vincent waardoor zij een idee krijgen van wat zij kunnen 

verwachten tijdens het bezoek. Dit zorgt ervoor dat kinderen 

iets hebben om naar uit te kijken.

hi Olivia 

wat leuk je te ontmoeten! ik ben vincent van gogh. ik ben 

een kunstenaar. in mijn leven heb ik heel veel schilderijen 

gemaakt. de meeste van deze schilderijen zijn nu te vinden in 

het van gogh museum. dit museum is naar mij vernoemt. 

 

ik heb begrepen dat jij zaterdag met jouw ouders het 

museum gaat bezoeken. heb je er al zin in om mijn 

schilderijen te bekijken in het museum? 

 

ik stuur jou deze brief omdat ik je wil uitnodigen voor mijn 

tour. hier ga ik samen met jou op ontdekking en zullen we 

vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren. door dit te 

doen zal je munten verdienen.  wat je met deze munten kan 

doen hou ik nog even geheim en vertel ik jou als je in het 

museum bent. 

 

om de tour samen met mij te kunnen doen moet je in het 

museum deze code invullen: 

 

 

 

 

ik kijk er heel erg naar uit om jou te ontmoeten en het 

museum met jou te ontdekken.  

 

tot zaterdag! 

Vincent van Gogh

Afbeelding 25: Brief van Vincent
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Vincent & jij

via de mail heb jij een speciale uitnodiging gekregen. 

hier stond een toegangscode in, vul deze in:

Toegangscode
Om de tour aan het kind te koppelen moet er als eerste stap 

een code ingevoerd worden. De naam en leeftijd van het kind 

zijn al bekend waardoor hier direct op ingespeeld kan worden.

Doel
De gepersonaliseerde tour opstarten.

Locatie
In het Van Gogh Museum, vlak bij de familiebalie.

UX keuzes

De code bestaat uit 4 Van Gogh gerelateerde plaatjes 

omdat kinderen dit beter begrijpen en leuker vinden dan 

cijfer. Het zorgt ervoor dat kinderen dit zelf makkelijk 

kunnen onthouden en invullen.

Op basis van de leeftijd van het kind wordt er na dit scherm 

wel of niet gebruik gemaakt van hoofdletters. Dit is omdat 

6 en 7-jarigen nog niet alle hoofdletters kunnen lezen. 

Door gebruik van kleine letters zullen de jonge kinderen de 

teksten beter begrijpen zonder om hulp te vragen.

Tijdens het bezoek

Afbeelding 26: Lege toegangspagina

Afbeelding 27: Plaatjes code ingevuld.
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Uitleg van de tour
De eerste paar stappen van de tour bestaan uit een onboarding. 

Hier wordt in de vorm van een korte rondleiding verteld dat 

de kinderen tijdens het bezoek zo veel mogelijk vragen en 

opdrachten moeten doen om munten te verdienen.

Doel
Het doel en de werking van de tour uitleggen aan het kind.

Locatie
In het Van Gogh Museum, vlak bij de familiebalie.

UX keuzes

Het eerste deel van de onboarding zal plaatsvinden voordat 

het gezin begint aan de vaste collectie zodat het kind nog 

eventuele hulp van de ouder(s) kan krijgen. Het kind kan na 

de onboarding volledig zelfstandig aan de slag gaan met de 

app en hoeft hen later niet meer om hulp te vragen.

De volledige tour wordt ondersteund met audio. Dit helpt de 

kinderen de uitleg, vragen, opdrachten en mysteries beter te 

begrijpen. Ook geeft het hen een persoonlijker gevoel van 

begeleiding wat ervoor zorgt dat zij minder snel om de hulp 

van ouders vragen.

Afbeelding 28: Welkom bij de tour

Afbeelding 29: Rondleiding door de app



26

Scannen van een schilderij 
Om een schilderij te herkennen en hier de juiste vraag of 

opdracht bij te vinden moet het schilderij eerst gescand 

worden. Dit kan het kind doen door het schilderij in de app 

binnen het vlak te plaatsen.

Doel
Uitleggen hoe specifieke onderdelen uit de app werken.

Locatie
In het Van Gogh Museum, de vaste collectie

UX keuzes

Schilderijen worden herkent door ze te scannen. Ik heb voor 

deze manier gekozen om te voorkomen dat het verhangen 

van een schilderij invloed heeft op de app. Qr-codes zouden 

bijvoorbeeld vervangen moeten worden bij een verhanging.

Bij het scherm waar de kinderen een schilderij kunnen 

scannen heb ik een extra knop toegevoegd. Deze komt in 

het scherm als de applicatie een schilderij niet herkent. Op 

deze manier is er altijd een manier om schilderijen te scannen 

mocht de techniek falen.

?

zorg ervoor dat het 

schilderij binnen het 

vierkant staat.

kies een schilderij

?

Afbeelding 30: Onboarding scannen

Afbeelding 31: Schilderij scannen
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Vragen en opdracht
Na het scannen van een schilderij verschijnt er een vraag of 

opdracht die de kinderen moeten doen. Als zij deze goed 

hebben, verdienen zij muntjes. Als het fout is, kunnen zij het 

schilderij opnieuw scannen voor een andere vraag.

Doel
De kinderen kunnen op een leuke en speelse wijze leren over 

het werk en leven van Vincent van Gogh.

Locatie
In het Van Gogh Museum, de vaste collectie.

UX keuzes

Op de website van het Van Gogh Museum wordt er voor elk 

schilderij een andere kleur op de pagina gebruikt om het 

schilderij zo goed mogelijk uit te laten komen. Dit is waar de 

website van het museum ook om bekend staat. Om in zekere 

maten consistent te zijn met de vormgeving heb ik dit ook 

doorgevoerd in de applicatie. 

De vragen en de vormgeving van de vraag/opdracht zijn zo 

ontworpen dat er een constante afwisseling van aandacht 

ontstaat tussen het scherm en het daadwerkelijke schilderij. 

Door het schilderij niet op de app te tonen zullen kinderen 

gedwongen worden om ook naar het schilderij zelf te kijken.

Door te beginnen met een toelichting van de vraag/opdracht 

is er voor dit onderdeel geen verdere onboarding nodig. Dit 

zorgt ervoor dat er minder tijd in beslag wordt genomen 

voordat het gezin aan de vaste collectie kan beginnen.

Afbeelding 37: Resultaat en een weetje

Afbeelding 33: Zoek de verschillen resultaat

Afbeelding 35: Resultaat opdracht en weetje

Afbeelding 36: Introductie van de vraag 

Afbeelding 32: Introductie van de opdracht 

Afbeelding 34: Kleuren opdracht 
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Mysterie
Bij sommige schilderijen zal er een mysterie beschikbaar zijn. 

Dit is een lastigere variant van een vraag/opdracht die bedoelt 

is om samen met de ouder/begeleider te doen. Aan de hand 

van drie hints moeten ze het antwoord op het mysterie vinden.

Doel
Afwisseling op de vragen met een uitdagender mysterie en het 

verbinden van de ouder en het kind tijdens het bezoek.

Locatie
In het Van Gogh Museum, de vaste collectie

UX keuzes

Er wordt een keuze gegeven of het kind een vraag of 

mysterie wilt oplossen. Dit heb ik toegevoegd zodat het 

mysterie niet verplicht is op een moment dat het niet uitkomt. 

Ze zouden nu eventueel eerst een vraag kunnen doen.

Omdat de mysteries zo zijn ingestoken dat ze samen met de 

ouder worden gedaan, zijn ze ook wat lastiger. Hier krijgen ze 

dan wel meer munten voor.

Afbeelding 38: Keuze tussen vraag en mysterie

Afbeelding 39: Hints van het mysterie
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Mijn galerij
Na elke vraag, opdracht of mysterie keren ze terug naar hun 

persoonlijke galerij. Vanuit dit scherm kunnen ze een volgend 

schilderij scannen of de app afsluiten als ze naar huis gaan. 

Ook worden de hoeveelheid verdiende munten getoond. Alle 

schilderijen waar de kinderen een vraag, opdracht of mysterie 

hebben gedaan worden toegevoegd aan hun galerij. Het 

maakt niet uit of de vraag goed of fout beantwoord is.

Doel
Een vorm van feedback geven op alles wat zij al gedaan en 

verzameld hebben tijdens de tour.

Locatie
Van Gogh Museum, de vaste collectie

UX keuzes

Elk schilderij waar het kind een vraag, opdrachgt op 

mysterie heeft gedaan, wordt toegevoegd aan de galerij. De 

reden hiervan is het geven van feedback op de progressie 

die de kinderen al gemaakt hebben zodat ze motivatie 

krijgen om dit zo veel mogelijk uit te breiden.

Er moet altijd een mogelijkheid zijn om de tour te 

beëindigen, daarom staat de optie op deze pagina.

Afbeelding 40: Toelichting schilderijen

Afbeelding 41: Hal vol schilderijen



30

Afronding
Wanneer het museumbezoek is afgelopen kunnen de kinderen 

aangeven dat ze naar huis gaan. Dit kan op elk moment. Het 

maakt namelijk niet uit of het bezoek slechts 30 minuten of 2 

uur duurt.

Doel
Afronden van het bezoek en de tour.

Locatie
In het Van Gogh Museum, de vaste collectie

UX keuzes

Wanneer er op het huis icoontje wordt geklikt krijgen de 

kinderen de vraag of zij er zeker van zijn dat ze gaan stoppen 

met de tour. Dit heb ik toegevoegd om te voorkomen dat de 

tour per ongeluk wordt afgesloten.

Er wordt verteld dat het gezin een mail zal ontvangen die 

hen meer zal vertellen over de thuiservaring. Door dit in de 

applicatie kenbaar te maken zijn de kinderen hiervan op de 

hoogte en zullen zij hier thuis naar vragen.

Afbeelding 42: Overlay ‘wil je stoppen?’

Afbeelding 43: Toelichting over verwachte e-mail
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Na het bezoek
E-mail uitnodiging
Na het bezoek aan het museum en het doen van de tour 

volgt er een nieuwe uitnodiging die de kinderen van Vincent 

zullen ontvangen. Net als de uitnodiging voor het museum 

krijgen zij deze via de e-mail en wordt ditmaal de thuiservaring 

geïntroduceerd.

Doel
De thuiservaring introduceren aan het kind.

Locatie
Thuis

UX keuzes

De kinderen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van 

Vincent voor de thuiservaring. Deze uitnodiging zal de 

kinderen stimuleren om te beginnen aan de thuiservaring 

zodat zij dit niet vergeten.

hi Olivia 

bedankt voor jouw bezoek aan het van gogh museum. ik heb 

het erg naar mijn zin gehad met jou en vind het super knap 

dat jij 175 munten heb weten te verzamelen.  

 

ik stuur jou deze brief omdat ik je wil uitnodigen voor de 

schilder werkplaats. hier mag jij jouw eigen schilderij maken, 

maar dan digitaal op de tablet of computer. met de munten 

die je hebt verdiend kun jij alles kopen wat je nodig hebt om 

dit schilderij te maken.  

 

wanneer jouw schilder af is kun je hem insturen. hij komt dan 

te hangen in een galerij met allemaal kunstwerken van 

andere kinderen. 

 

om ervoor te zorgen dat de munten die je hebt verdiend in 

de werkplaats te zien zijn, heb je jouw code weer nodig. ik 

zal hem je nogmaals vertellen: 

 

 

 

 

veel succes met het maken van jouw kunstwerk! ik ben 

benieuwd wat je gaat maken! zie ik je zo in de werkplaats? 

 

vincent van gogh 

naar de werkplaats

Afbeelding 44: Brief van Vincent
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Mijn werkplaats
Na het invullen van dezelfde toegangscode als in het museum,  

komen de kinderen in hun werkplaats terecht. Bij binnenkomst 

is deze leeg, maar zal na aanschaf van spullen in de 

schilderswinkel vol staan met kwasten, verf, doeken en lijsten.

Doel
Een thuisatelier creëren waar de kinderen hun verdiende 

munten kunnen uitgeven aan spullen waarmee ze creatief aan 

de slag gaan.

Locatie
Thuis achter een tablet of computer.

UX keuzes

Vincent zal een korte onboarding geven van de werking 

en het doel van de thuiservaring. Op deze manier weten 

de kinderen hoe de app werkt en kunnen ze thuis ook 

zelfstandig aan de slag.

De schilderspullen kunnen in een winkel gekocht 

worden tijdens de thuiservaring. Dit heb ik niet in de 

museumervaring verwerkt omdat zij hier nog niet weten wat 

zij nodig hebben en tijdens het schilderen wel. Ook zullen 

kinderen hierdoor niet een schilderij overslaan omdat de 

items bij dit schilderij ‘niet leuk genoeg’ zijn.

Afbeelding 45: Onboarding thuis werkplaats

Afbeelding 46: Item shop
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Schilderen
Met de gekochte schilderspullen kunnen de kinderen zelf een 

digitaal schilderij maken. Hier kunnen zij wisselen tussen de 

verschillende kwasten, kleuren, doeken en stickers.

Doel
Kinderen een leuke herinnering geven aan het museum.

Locatie
Thuis achter een tablet of computer.

UX keuzes

Tijdens het schilderen hebben kinderen nog de mogelijkheid 

om nieuwe items te kopen zodat zij, zodra zij wat nodig 

hebben, dit alsnog kunnen aanschaffen. Hierdoor kunnen zij 

tijdens het schilderijen nog bedenken wat zij willen.

De kinderen krijgen tijdens het schilderen de mogelijkheid 

om het schilderij op te slaan zodat dat zij het niet in een 

keer hoeven af te maken. Hierdoor is er een grotere kans dat 

er daadwerklijk een schilderij wordt ingestuurd.

Afbeelding 47: Atelier gevuld met gekochte items

Afbeelding 48: Canvas met schilder items
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Insturen schilderij
Wanneer het maken van het schilderij is afgerond kan het 

kind het schilderij insturen. Hier worden de volgende stappen 

genomen: handtekening zetten, lijst kiezen en het geven van 

een naam aan het schilderij.

Doel
Een vorm van feedback geven op alles wat zij al gedaan en 

verzameld hebben tijdens de tour.

Locatie
Thuis achter een tablet of computer.

UX keuzes

Als afronding van het schilderen wordt er extra aandacht 

gegeven aan de laatste details. Door een handtekening te 

zetten, een lijst te kiezen en het schilderij een naam te geven 

wordt er een speciaal moment van afronding gecreëerd. 

Hierdoor krijg het kind een gevoel dat zij, net zoals Vincent, 

écht een eigen kunstwerk hebben gemaakt.  

Afbeelding 49: Zetten van een handtekening

Afbeelding 50: Kiezen van een lijst
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Digitale galerij
De ingestuurde schilderijen worden geplaatst in een digitale 

galerij van het Van Gogh Museum. Hier zal eens per week 

een stemronde plaatsvinden. Het schilderij met de meeste 

stemmen wordt bekroond tot ‘schilderij van de week’. Als 

beloning krijgt het winnende schilderij een week lang een 

plekje in het musuem.

Doel
Een herinnering creëren.

Locatie
Thuis achter een tablet of computer.

UX keuzes

Om zo veel mogelijk likes te kunnen verzamelen en kans 

te maken op ‘schilderij van de week’, kunnen kinderen hun 

schilderij delen op social media (van de ouders). Hierdoor 

zullen anderen ook geïnspireerd raken om de tour met hun 

kinderen te doen..

Afbeelding 51: Digitale galerij

Afbeelding 52: Detail van schilderij
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Conclusie

Met de “Vincent & jij” tour kunnen kinderen van 6 tot en met 
9 jaar, grotendeels zelfstandig aan de slag in het Van Gogh 
Museum. Uit interviews is namelijk gebleken dat actief-kunst-
kijkende ouders die het museum bezoeken, hun kinderen liever 
thuislaten. Dit omdat zij anders te veel met hen bezig moeten 
zijn en daardoor niet de tijd en ruimte krijgen om optimaal de 
kunst te kunnen bekijken.
 
Voor dit probleem is de digitale tool ‘Vincent & jij’ ontwikkeld. 
Onder begeleiding van een virtuele versie van Vincent van Gogh 
zullen zij het museum op spelenderwijs ontdekken door vragen 
en opdrachten te doen bij schilderijen. Het doel is om zo veel 
mogelijk munten te verdienen, die zij vervolgens thuis kunnen 
gebruiken om spullen te kopen om hun eigen digitale kunstwerk 
te maken. 

Uit verschillende user tests blijkt dat de tour duidelijk en simpel 
genoeg is voor de kinderen om hier zelfstandig mee aan de 
slag te gaan, maar uitdagend genoeg is om de spanningsboog 
hoog te houden. Uit onderzoek blijkt dat er genoeg afwisseling 
en uitdaging nodig is om deze spanningsboog hoog te houden. 
Met de mysteries, die onverwachts plaatsvinden, speel ik hier 
op in.  Ook zorgen de mysteries voor de verbondenheid van 
ouder en kind, omdat hier nogsteeds een zekere behoefte naar 

is vanuit beide kanten. Ouders vinden het namelijk geen enkel 
probleem om hun kind zo nu en dan even te helpen. 

Doordat ouders de tijd en ruimte krijgen om de kunst uitgebreid 
te bekijken en de kinderen zelfstandig aan de slag gaan met een 
doel/uitdaging in het museum, wordt voor beiden de ervaring 
verbeterd.

Voor de kinderen wordt de ervaring thuis doorgezet om ervoor 
te zorgen dat zij positiever terugkijken op het bezoek en hier 
een herinnening aan overhouden. Waar eerst de ouders een 
‘goedmakertje’ moesten doen voor hun kinderen na hun bezoek, 
hebben de kinderen nu veel zin om thuis verder te gaan om hun 
kunstwerk te maken

Kortom met de ‘Vincent & jij’ tour worden ouders gestimuleerd 
om kun kinderen mee te nemen naar een leuk dagje museum. Zij 
zullen het allen naar hun zin hebben en er positief op terugkijken.

Als deze tour zal bestaan zal ik geen moment twijfelen 
om mijn kinderen een dag mee te nemen naar het 
museum en er samen wat leuks van te maken.

- Deelnemer gebruikerstest

“ “
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Toekomstvisie/aanbeveling

Het product ‘Vincent & jij’ is gemaakt als afstudeeropdracht 
in een tijdsbestek van 4 maanden. Ook waren er Covid-19-
maatregelen van pas die invloed hebben gehad op het uitvoeren 
van onderzoek en het doen van gebruikerstesten.
 
Bij het uitvoeren van dit project moet er rekening gehouden 
worden met de volgende punten:

Algemene aanbevelingen
Onderzoek naar gedrag van de doelgroep in het museum
Op dit moment is er uitgebreid onderzoek gedaan naar 
de doelgroep en hun gedrag. Echter heeft geen van deze 
onderzoeken plaats kunnen vinden in het museum zelf. Er zal 
onderzocht moeten worden hoe de doelgroep zich door het 
museum beweegt en hoe zij zich daar gedragen.

Testen op locatie
De applicatie is verschillende keren getest en geïtereerd. Ook 
dit heb ik niet op locatie kunnen doen. Dit zal zeker nog gedaan 
moeten worden om te zien hoe de app gebruikt wordt in het 
museum, wat zij nog missen en tegen welke struikelblokken zij 
eventueel nog aanlopen. 

Inhoud van de applicatie
Kennismaking met Vincent van Gogh
Uit verschillende tests bleek dat zowel ouders als kinderen het 
boeiender zouden vinden als de kennismaking, die nu een brief 
van Vincent is, een geanimeerde video zou zijn. Dit ligt buiten 
mijn specialisatie, maar zou zeker overwogen moeten worden.

Waarde van de munten
In het museum zal er middels een test, onderzoek gedaan 
moeten worden naar een goede balans tussen het verdienen 
van munten en de kosten van de items in de thuisshop. In dit 
onderzoek zal gekeken moeten worden naar de hoeveelheid 
vragen die er tijdens het bezoek worden gedaan en de 
hoeveelheid items een kind nodig heeft om een schilderij te 
maken.

Werking digitaal schilderen
Omdat ik als UX-designer enkel een klikbaar prototype heb 
uitgewerkt en het hierin niet mogelijk is om het schilderen 
technisch uit te werken, heb ik niet de mogelijkheid gehad om 
dit te testen. Er zal onderzocht moeten worden of de indeling 
en uitgedachte werking overeen komt met de behoefte van de 
kinderen tijdens het schilderen. 
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Techniek van de applicatie
Gesloten naar open omgeving
Alle devices van het Museum zitten op een gesloten systeem. 
Dit kan het lastiger maken om te switchen van device en data 
mee te nemen. In mijn concept zit de switch van museum naar 
huis en daarom zal dit door de developers goed uitgezocht 
moeten worden. Het zal mogelijk moeten zijn om de data op te 
slaan op een code/e-mail zonder dat het device deze opslaat.

Locatie in het museum
Tijdens mijn bezoek aan het Van Gogh Museum werd gesproken 
over het onderzoek dat liep om de bestaande multimedia tour 
te ondersteunen met locatie herkenning in het museum. Mocht 
deze techniek in de devices worden doorontwikkeld zal dit 
van grote waarde zijn voor deze tour. Op deze manier zouden 
de mysteries op bepaalde locaties kunnen op poppen en zal 
het gevoel van een mysterie meer naar voren komen. Op dat 
moment zal er onderzoek gedaan moeten worden naar wanneer 
er behoefte is naar zo’n mysterie.

Als al deze onderdelen zijn onderzocht en getest zal de 
applicatie klaar zijn om gebouwd en gelanceerd te worden.

Afbeelding 53: Hal van het lege Van Gogh Museum



39

Bronnen
Afbeelding 1: Zelfportret Van Gogh
Van Gogh Museum - Hét museum over Vincent van Gogh in 
Amsterdam. (z.d.). Van Gogh Museum. Geraadpleegd op jan-
uari 2021, van https://www.vangoghmuseum.nl/nl 

Afbeelding 2: Van Gogh Museum
Elp, W. (2017, 14 maart). Tentoonstelling Prints in Paris 1900 
in het Vincent van Gogh Museum •. Dagjeuitpagina.nl. https://
www.dagjeuitpagina.nl/noord-holland/4969-tentoonstel-
ling-prints-paris-1900-vincent-gogh-museum/

Afbeelding 3: Van Gogh Museum
C. (2020, 29 oktober). OSK/Van Gogh Museum Visiting Fel-
low in the History of 19th Century Art. Research School Art 
History. https://onderzoekschoolkunstgeschiedenis.nl/osk-
van-gogh-museum-visiting-fellow-in-the-history-of-19th-
century-art-2/

Afbeelding 4: Galerij Van Gogh Museum
Bilov, S. (z.d.). Virtual tours of museums around the world. 
zaporizhzhia.city. https://zaporizhzhia.city/news/onla-
jn-muzei-svitu

Afbeelding 5: Kinderen in het Van Gogh Museum
Familiedagen | Museum/nl\. (z.d.). Museum.Nl. https://www.
museum.nl/en/van-gogh-museum/activity/familiedagen

Afbeelding 6: Grote hal in het Van Gogh Museum
Reisroutes. (z.d.). Het Van Gogh Museum bezoeken in Amster-
dam? Info, tips & tickets. https://www.reisroutes.be/blog/am-
sterdam/van-gogh-museum-bezoeken/

Afbeelding 7: Galerij: Van Goghs voorbeelden
Silva, R. (2021, 7 april). 15 maiores roubos de arte de to-
dos os tempos. Forbes Brasil. https://forbes.com.br/
forbeslife/2021/04/15-maiores-roubos-de-arte-de-todos-os-
tempos/

Afbeelding 10: Ouder met kind in museum
Van Gogh Museum multimedia guide. Re-designing the visi-
tor experience | MW2015: Museums and the Web 2015. (z.d.). 
Museum and the Web. https://mw2015.museumsandtheweb.
com/bow/van-gogh-museum-multimedia-guide-re-design-
ing-the-visitor-experience/

Afbeelding 11: Kleuren uit het styleboard
Styleguide Van Gogh Museum. Verkregen van Dept Agency 
in Maart 2021.

Afbeelding 8 t/m 53
Dit zijn eigen gemaakte schetsen, onderzoeksmethoden, 
visuals of gevisualiseerde schermen van het prototype. 

Inzichten
Alle inzichten en conclusies die in dit document zijn be-
noemd, zijn terug te vinden in de product biografie waar 
bovenaan dit document naar verwezen wordt. Alle bronnen 
en onderzoeksmethodes die ik tijdens mijn onderzoek heb 
gebruikt, kunt u daar terug vinden.


