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Inleiding	  	  
	  
Tijdens	  het	  vak	  interaction	  design	  zijn	  wij	  aan	  de	  slag	  gegaan	  om	  een	  interactieve	  site	  te	  
ontwikkelen	  voor	  een	  bestaand	  boek.	  Dit	  boek	  is	  gemaakt	  door	  leraren	  van	  onze	  opleiding	  maar	  
er	  is	  nog	  geen	  site	  voor.	  Door	  het	  onderzoek	  naar	  de	  gebruiker	  door	  het	  afleggen	  van	  interviews	  
zijn	  wij	  erachter	  gekomen	  wat	  de	  gebruiker	  het	  liefste	  ziet	  en	  het	  liefste	  gebruik	  bij	  het	  lezen	  en	  
leren.	  Door	  alle	  interviews	  van	  iedereen	  te	  combineren	  zijn	  er	  een	  aantal	  punten	  naar	  voren	  
gekomen	  die	  erg	  interessant	  zijn	  voor	  het	  opstellen	  van	  een	  site.	  Met	  al	  deze	  informatie	  zijn	  wij	  
aan	  de	  slag	  gegaan	  om	  een	  gebruikersprofiel	  op	  te	  stellen.	  Uiteindelijk	  hebben	  wij	  een	  ontwerp	  
gemaakt	  van	  de	  pagina.	  In	  dit	  verslag	  is	  te	  zien	  hoe	  alles	  te	  werk	  is	  gegaan	  met	  het	  uiteindelijke	  
resultaat.	   	  
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Gebruikersprofiel.	  
Activiteiten:	  
Activiteiten	  die	  de	  gebruiker	  uitvoert	  is	  voornamelijk	  het	  lezen	  ten	  behoeven	  van	  het	  leren.	  Het	  
lezen	  ten	  behoeve	  van	  vermaak	  komt	  weinig	  voor,	  dit	  komt	  voornamelijk	  door	  het	  te	  weinig	  tijd	  
hiervoor	  hebben.	  Het	  lezen	  van	  papier	  of	  digitaal	  verschild	  erg	  omdat	  hij	  het	  allebei	  erg	  fijn	  
vindt.	  Soms	  vindt	  hij	  	  het	  fijner	  om	  van	  papier	  te	  lezen/leren	  en	  hierop	  aantekeningen	  te	  maken	  
of	  te	  arceren.	  Soms	  vindt	  hij	  het	  fijner	  om	  via	  een	  computer	  te	  lezen/leren	  omdat	  hij	  zo	  dingen	  
zelf	  kan	  aanpassen.	  	  “Ik	  lees	  op	  dit	  moment	  geen	  boeken,	  omdat	  ik	  daar	  simpelweg	  gewoon	  geen	  
tijd	  voor	  heb.	  (Simone	  Zwijgers)”	  
	  
Houding:	  
De	  houding	  die	  hij	  heeft	  ten	  behoeve	  van	  het	  lezen	  is	  dat	  hij	  het	  erg	  lastig	  vindt	  om	  eraan	  te	  
beginnen.	  Als	  hij	  er	  eenmaal	  aan	  begonnen	  zijn	  gaat	  hij	  wel	  door	  omdat	  hij	  het	  wel	  leuk	  vindt.	  De	  
concentratie	  en	  motivatie	  om	  te	  lezen	  is	  ook	  erg	  laag	  bij	  de	  gebruiker.	  Er	  zijn	  altijd	  andere	  
dingen	  te	  doen	  die	  leuker	  zijn	  en	  daardoor	  komt	  hij	  er	  niet	  aan	  toe.	  “Het	  is	  moeilijk	  om	  jezelf	  er	  
toe	  te	  zetten.	  Meestal	  moet	  je	  20	  keer	  iets	  lezen	  om	  iets	  te	  onthouden.	  (Sven	  van	  Gelderen)”	  	  
	  
Aanleg:	  
De	  gebruiker	  is	  hoogopgeleid	  en	  zit	  op	  een	  hbo	  opleiding.	  De	  gebruiker	  heeft	  havo	  en	  mbo	  
achtergrond.	  De	  gebruiker	  heeft	  een	  goede	  motivatie	  om	  nieuwe	  dingen	  te	  leren,	  maar	  liever	  
niet	  via	  het	  lezen	  van	  teksten	  maar	  via	  het	  doen	  en	  zien	  van	  stof.	  “Drie	  jaar	  havo,	  vierde	  jaar	  
vmbo,	  toen	  twee	  jaar	  mbo,	  toen	  drie	  jaar	  mbo,	  en	  nu	  ben	  ik	  hier.	  (Isabelle	  de	  Groot)”	  
	  
Motivatie:	  
De	  motivatie	  om	  te	  lezen	  is	  erg	  laag,	  maar	  als	  hij	  er	  eenmaal	  aan	  begonnen	  is	  lukt	  het	  wel.	  Hij	  
doet	  dat	  liever	  dan	  het	  echt	  leren.	  Hij	  maakt	  dus	  liever	  iets	  met	  Photoshop	  of	  illustrator	  dan	  dat	  
hij	  lange	  lappen	  tekst	  lezen.	  Ook	  vindt	  hij	  het	  fijn	  als	  er	  video’s	  bijstaan	  zodat	  het	  wordt	  
uitgelegd	  in	  de	  video.	  zijn	  motivatie	  komt	  vooral	  omdat	  hij	  later	  een	  goede	  baan	  wil	  hebben	  in	  de	  
creatieve	  sector.	  “Ik	  heb	  nooit	  problemen	  met	  leren	  gehad,	  het	  enige	  wat	  ik	  wel	  heel	  moeilijk	  
vind	  is	  om	  de	  motivatie	  te	  vinden	  om	  te	  leren.	  (Simone	  Zwijgers)”	  	  
	  
Vaardigheden:	  
De	  gebruiker	  heeft	  al	  de	  basiskennis	  van	  de	  Adobe	  programma’s	  maar	  wil	  nog	  graag	  meer	  hier	  
van	  leren.	  Ook	  heeft	  hij	  al	  wat	  	  ervaring	  met	  HTML/CSS	  waardoor	  hij	  ook	  een	  site	  kunnen	  
maken.	  Ook	  leest	  hij	  veel	  ten	  behoeve	  van	  het	  leren.	  “ik	  was	  vooral	  bezig	  met	  het	  ontwerpen	  van	  
T-‐shirts	  en	  met	  fotografie.	  Vorig	  heb	  ik	  Human	  Technology	  gedaan	  op	  het	  Haagse	  Hogeschool.	  Ik	  
heb	  daar	  gewerkt	  met	  Photoshop,	  Illustrator	  en	  dreamweaver.	  (Maarten	  van	  Domburg)”	  
	  
Behoefte	  
De	  gebruiker	  heeft	  veel	  behoefte	  aan	  pauzes	  en	  houdt	  van	  een	  flexibele	  werksfeer	  waarin	  hij	  zelf	  
zijn	  planning	  kan	  maken.	  De	  gebruiker	  heeft	  graag	  een	  lettertype	  van	  rond	  de	  11,	  dit	  is	  niet	  te	  
groot	  maar	  ook	  niet	  te	  klein.	  “In	  principe	  alles	  wat	  ik	  lees	  wat	  ik	  zelf	  opzoek,	  daar	  ligt	  m’n	  
intresse	  dus	  dat	  vind	  ik	  ook	  leuk	  om	  te	  lezen.	  Als	  een	  artikel	  mijn	  intresse	  niet	  heeft	  dan	  ga	  ik	  
gelijk	  door	  naar	  het	  volgende	  artikel.	  Zo	  gaat	  het	  ook	  met	  school,	  als	  het	  interessant	  is	  en	  
relevant	  voor	  mij	  dan	  leest	  het	  een	  stuk	  fijner	  dan	  iets	  wat	  blokwerk	  en	  verplicht	  is.	  (Nick	  
Bazuin)”	  
	  
Pijnpunten	  
De	  gebruiker	  heeft	  bij	  het	  te	  lang	  concentreren	  beeldscherm	  vaak	  last	  van	  hoofdpijn.	  Hij	  heeft	  
daarom	  graag	  afwisseling	  tussen	  computer	  en	  boek.	  Ook	  zijn	  boeken	  vaak	  duur,	  hij	  heeft	  het	  dus	  
liever	  digitaal	  zodat	  het	  zelf	  geprint	  kan	  worden.	  
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Verantwoording	  
	  
Activiteiten	  
Wat	  doet	  de	  gebruiker?	  
	  

-‐ Lezen	  ten	  behoeve	  van	  het	  leren.	  
-‐ Bijna	  iedereen	  leest	  ten	  behoeve	  van	  het	  leren	  omdat	  dit	  nodig	  is	  voor	  hun	  opleiding	  
-‐ Digitaal	  of	  papier	  
-‐ Het	  is	  goed	  verdeeld	  toch	  vinden	  meer	  mensen	  het	  fijner	  om	  papier	  te	  hebben.	  
-‐ “…Aantekeningen	  maken	  gaat	  makkelijker	  op	  papier…”	  Maarten	  van	  Domburg	  
-‐ Aantekeningen	  maken	  
-‐ Aantekeningen	  maken	  en	  om	  later	  terug	  te	  lezen	  

	  
Houding	  
Wat	  vind	  de	  gebruiker?	  
	  

-‐ Lezen	  	  
-‐ Lezen	  is	  leuk	  maar	  het	  beginnen	  eraan	  is	  lastig.	  
-‐ “…omdat	  ik	  er	  niet	  altijd	  tijd	  voor	  heb	  en	  omdat	  ik	  er	  soms	  moeite	  mee	  heb	  om	  er	  met	  

een	  te	  beginnen…”	  Beau	  Roos	  
-‐ Vaak	  herhalen	  
-‐ Je	  moet	  teksten	  vaak	  lezen	  wil	  je	  ze	  onthouden.	  
-‐ “…Ja.	  Het	  is	  moeilijk	  om	  jezelf	  er	  toe	  te	  zetten.	  Meestal	  moet	  je	  20	  keer	  iets	  lezen	  om	  iets	  

te	  onthouden…”	  Sven	  van	  Gelderen	  
Aanleg	  
Wat	  is	  het	  vermogen/opleiding	  van	  de	  gebruiker?	  
	  

-‐ 50%	  grafisch	  lyceum	  
-‐ 50%	  overig	  
-‐ “…Drie	  jaar	  havo,	  vierde	  jaar	  vmbo,	  toen	  twee	  jaar	  mbo,	  toen	  drie	  jaar	  mbo,	  en	  nu	  ben	  ik	  

hier..”	  Isabelle	  de	  Groot.	  
	  
Motivatie	  /	  Doelen	  
Wat	  is	  de	  reden	  van	  de	  gebruiker?	  
	  

-‐ Motivatie	  
-‐ De	  motivatie	  is	  erg	  laag	  bij	  de	  meeste.	  
-‐ “…Het	  enige	  wat	  ik	  wel	  heel	  moeilijk	  vind	  is	  om	  de	  motivatie	  te	  vinden	  om	  te	  leren…”	  

Simone	  Zwijgers.	  
-‐ Illustraties	  en	  video’s	  
-‐ De	  meeste	  gebruikers	  vinden	  het	  fijn	  als	  er	  plaatjes	  of	  video’s	  bij	  zitten.	  Dit	  helpt	  hun	  met	  

leren.	  	  
-‐ “…filmpjes	  kijken	  kan	  wel	  handig	  zijn,	  maar	  dan	  wel	  achteraf,	  dus	  niet	  voor	  het	  lezen,	  en	  

ook	  overhoren	  of	  erover	  praten	  met	  andere	  mensen…”	  Sarah	  Verhoef.	  
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Vaardigheden	  
Wat	  is	  de	  vaardigheid	  van	  de	  gebruiker?	  
	  

-‐ Adobe	  programma’s	  
-‐ De	  meeste	  gebruikers	  hebben	  al	  ervaring	  met	  Adobe	  programma’s	  zoals	  photoshop	  en	  

illutrator.	  
-‐ “…Ik	  heb	  daar	  gewerkt	  met	  Photoshop,	  Illustrator	  en	  dreamweaver…”	  Maarten	  van	  

Domburg	  
-‐ HTML/CSS	  
-‐ De	  gebruikers	  willen	  graag	  meer	  kennis	  vergaren	  in	  HTML/CSS.	  Hier	  hebben	  ze	  al	  wat	  

ervaring	  mee.	  
-‐ “…Ze	  wil	  ook	  HTML	  +	  CSS	  bijwerken…”	  Giann	  Semeleer	  	  

	  
Behoeftes	  
Wat	  vind	  de	  gebruiker	  fijn?	  
	  

-‐ Pauze	  
-‐ De	  gebruiker	  heeft	  behoefte	  aan	  rust	  tussen	  het	  leren.	  
-‐ “…Ik	  neem	  daarom	  om	  de	  drie	  kwartier	  een	  pauze.	  In	  die	  pauze	  doe	  ik	  meestal	  wat	  

drinken	  en	  even	  tv	  kijken	  of	  wat	  lekkers	  te	  eten	  maken…”	  Simone	  Zwijgers.	  
-‐ Lettertype	  
-‐ De	  gebruiker	  heeft	  graag	  een	  lettertype	  van	  rond	  de	  11.	  
-‐ “…Lettergrootte	  11	  vind	  ik	  het	  fijnst.	  Omdat	  dat	  een	  beetje	  tussen	  klein	  en	  groot	  in	  zit.	  

Het	  is	  dus	  niet	  te	  groot	  en	  ook	  niet	  te	  klein…”	  Emily	  de	  Hoog.	  
	  
Pijnpunten	  
Waar	  heeft	  de	  gebruiker	  last	  van?	  
	  

-‐ Hoofdpijn	  
-‐ bij	  te	  lang	  lezen	  van	  digitaal	  scherm	  krijgt	  de	  gebruiker	  hoofdpijn.	  
-‐ “…Liever	  in	  een	  boek	  omdat,	  digitaal	  is	  moeilijk	  bij	  te	  houden	  en	  concentreren	  is	  

moeilijk.	  Ik	  krijg	  dan	  ook	  snel	  hoofdpijn…”	  Serena	  Koeber.	   	  
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Context	  van	  gebruik	  
Fysieke	  omstandigheden.	  
	  
Het	  boek	  wordt	  door	  de	  gebruiker	  gelezen	  ten	  behoeve	  van	  het	  leren.	  Dit	  doen	  zij	  over	  het	  
algemeen	  in	  een	  rustige	  ruimte	  met	  af	  en	  toe	  wat	  achtergrond	  muziek.	  Er	  wordt	  in	  een	  rustige	  
ruimte	  gelezen	  omdat	  er	  dan	  geen	  prikkels	  van	  buitenaf	  komen	  en	  de	  gebruiker	  zich	  goed	  kan	  
concerteren.	  Dit	  is	  nodig	  omdat	  het	  boek	  een	  leerboek	  en	  geen	  leesboek	  is.	  Er	  zijn	  een	  paar	  
gebruikers	  die	  ver	  van	  school	  wonen	  en	  hierdoor	  ook	  in	  de	  trein	  of	  metro	  lezen,	  over	  het	  
algemeen	  blijkt	  dat	  dit	  niet	  goed	  werkt	  omdat	  dat	  meestal	  te	  druk	  is.	  Het	  boek	  wordt	  voor	  een	  
periode	  van	  10	  weken	  gelezen,	  dit	  komt	  doordat	  een	  periode	  10	  weken	  duurt.	  Tijdens	  deze	  
periode	  wordt	  het	  boek	  intensief.	  	  
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Reflectie	  	  
	  

-‐ Hoe	  heb	  ik	  de	  lessen	  ervaren?	  
-‐ De	  lessen	  heb	  ik	  erg	  leuk	  ervaren,	  vooral	  het	  interviewen	  vond	  ik	  leuk.	  Ook	  vond	  ik	  het	  

fijn	  dat	  je	  het	  aan	  het	  einde	  van	  de	  les	  moest	  opleveren.	  Dit	  stimuleerde	  mij	  erg	  om	  mijn	  
werk	   ook	   echt	   te	   doen.	   Toen	   wij	   de	   interviews	   samengevoegd	   terugkregen	   en	   ze	  
moesten	  gaan	  bekijken	  op	  veel	  voorkomende	  aspecten	  zag	  ik	  daar	  erg	  tegenop.	  Wanneer	  
ik	   hiermee	   begon	   kwam	   ik	   erachter	   dat	   dit	   heel	   handig	   is	   om	   erachter	   te	   komen	  wat	  
mensen	  willen	  en	  wat	  de	  gebruiker	  nou	  eigenlijk	  graag	  ziet.	  Met	  deze	  informatie	  ben	  ik	  
op	  een	  andere	  interface	  gekomen.	  

-‐ Wat	  heb	  ik	  geleerd?	  
-‐ Interviews	  afnemen	  op	  een	  goede	  manier.	  
-‐ Gebruikers	  profiel	  opstellen	  
-‐ Interviews	  samenvoegen	  
-‐ Interface	  van	  een	  pagina	  opstellen	  
-‐ Reflectie	  schrijven	  
-‐ Werk	  verantwoorden	  
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Interview	  
	  
Datum:	  	   	   	   	   	   28-‐11-‐14	  
Tijdstip	  interview	  (begin	  -‐	  einde):	   	   	   14:00	  –	  14:20	  
Naam	  docent:	   	   	   	   	   Margina	  Poelman	  
	  
	  
Gegevens	  onderzoeker	  /	  interviewer	  
Voor-‐	  en	  achternaam:	   	   	   	   Joost	  Lemm	  
Studentennummer:	   	   	   	   0866922	  
Klasnummer:	   	   	   	   	   CMD1B	  
	  
Gegevens	  respondent	  
Voor-‐	  en	  achternaam:	   	   	   	   Tom	  Katsman	   	  
Studentennummer:	   	   	   	   0889800	  
Klasnummer:	   	   	   	   	   CMD1B	  
	  
	  
Kun	  je	  me	  iets	  vertellen	  over	  wat	  je	  leest?	  	  
Ik	  lees	  vooral	  boeken,	  geen	  tijdschriften	  als	  ik	  in	  tijdschriften	  kijk	  bekijk	  ik	  alleen	  de	  plaatjes	  die	  
trekken	  vooral	  mijn	  aandacht.	  Als	  ik	  boeken	  lees	  lees	  ik	  vooral	  thrillers	  en	  vroeger	  Harry	  Potter	  
maar	  tegenwoordig	  lees	  ik	  alleen	  als	  ik	  er	  tijd	  voor	  heb.	  
	  	  
Kun	  je	  me	  iets	  vertellen	  over	  hoe	  je	  lezen	  ten	  behoeve	  van	  het	  leren	  ervaart?	  Wat	  je	  er	  in	  
het	  algemeen	  van?	  
Ik	  lees	  niet	  educatief	  als	  het	  niet	  hoeft	  en	  zeker	  niet	  als	  het	  niks	  met	  mijn	  opleiding	  te	  maken	  
heeft.	  Je	  zult	  mij	  dus	  nooit	  een	  blad	  van	  Discovery	  Channal	  zien	  lezen.	  Sinds	  ik	  kan	  lezen	  ben	  ik	  
direct	  begonnen	  met	  het	  lezen	  van	  boeken	  omdat	  ik	  het	  erg	  leuk	  vond	  om	  te	  doen.	  Er	  stoort	  mij	  
weinig	  tijdens	  het	  lezen.	  Muziek	  is	  wel	  fijn	  maar	  pratende	  mensen	  vindt	  ik	  wel	  vervelend.	  Ik	  kan	  
eigenlijk	  overal	  lezen.	  Meestal	  vind	  ik	  het	  vervelend	  omdat	  ik	  mij	  niet	  goed	  kan	  focussen	  als	  het	  
lange	  lappen	  tekst	  zijn	  met	  veel	  informatie.	  Ik	  wordt	  niet	  gelukkig	  van	  om	  dit	  te	  lezen	  alleen	  na	  
het	  zien	  van	  goede	  resultaten	  wordt	  ik	  wel	  blij.	  Het	  lezen	  ten	  behoeven	  het	  leren	  is	  begonnen	  
tijdens	  de	  middelbare	  school.	  Het	  geeft	  mij	  een	  gevoel	  van	  verveling.	  Ik	  ervaar	  niet	  echt	  
problemen	  alleen	  het	  toe	  zetten	  is	  erg	  lastig,	  alles	  om	  mij	  heen	  lijkt	  interessanter	  dan	  het	  lezen	  
ten	  behoeve	  van	  het	  leren.	  Ik	  vind	  tekst	  met	  plaatjes	  fijner	  maar	  ze	  moeten	  wel	  relevant	  zijn	  aan	  
de	  tekst.	  Het	  liefst	  heb	  ik	  een	  uitgebreide	  samenvatting	  die	  ik	  zelf	  nog	  wat	  kan	  arceren.	  	  
	  
Welke	  kennis,	  skills	  of	  ervaring	  had	  je	  met	  design	  of	  interaction	  design	  voordat	  je	  hier	  
kwam	  studeren?	  
Ik	  had	  al	  ervaring	  met	  Photoshop	  en	  Illustrator	  en	  ik	  had	  er	  al	  wat	  gevoel	  voor.	  Ik	  doe	  dit	  al	  
Sinds	  mijn	  15e	  en	  vooral	  zelf	  omdat	  ik	  het	  leuk	  vindt.	  Ik	  zou	  graag	  willen	  leren	  hoe	  je	  iets	  moet	  
vormgeven	  en	  waarom,	  zoals	  dit	  vak	  beschrijft.	  Ik	  denk	  wel	  dat	  dit	  te	  behalen	  is.	  Ik	  ga	  mijn	  best	  
ervoor	  doen	  om	  dit	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  doen	  en	  alles	  te	  behalen.	  	  
	  
Kun	  je	  iets	  vertellen	  over	  de	  omstandigheden	  waarin	  je	  leest	  ten	  behoeve	  van	  het	  leren?	  
Ik	  vind	  het	  wel	  fijn	  om	  muziek	  te	  hebben,	  liever	  geen	  tekst	  want	  dit	  leid	  mij	  af.	  Pratende	  mensen	  
of	  de	  tv/radio	  vind	  ik	  ook	  erg	  vervelend	  dit	  leid	  mij	  ook	  er	  af.	  Het	  beste	  zou	  s	  middags	  zijn	  maar	  
het	  gaat	  vaak	  fout	  dat	  ik	  s	  avonds	  nog	  moet	  beginnen	  en	  pas	  rond	  9	  uur	  begin.	  Ik	  ben	  dan	  
meestal	  thuis	  maar	  als	  ik	  het	  heel	  erg	  uitstel	  doe	  ik	  het	  in	  metro	  maar	  dit	  lukt	  helemaal	  niet.	  
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Interview	  analyse	  

samenvattingen	  en	  notities	   	  	   8x	  
Filmpjes	   	  	   	  	   5x	  
Concentratie	   	  	   	  	   5x	  
Illustraties	   	  	   	  	   6x	  
makkelijke	  en	  kort	  geschreven	   	  	   4x	  
typografie	   	  	   	  	   3x	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
“…Ik kan met twee schermen beter 
multitasken…” Robbin Busch Twee schermen 

zijn fijner 

Door het splitten van het scherm 
kan informatie en tekst tegelijk 
worden getoond 

“…Print is fijner omdat je notities 
erbij kan schrijven en arceren…” Nick Bazuin 

Hij vindt het fijn 
om dingen te 
arceren en erbij 
schrijven notities erbij is prettiger 

“…1 specifiek onderwerp op waar ik 
over wil lezen…” Nick Bazuin Per onderwerp 

segmenteren 
per onderwerp leert beter dan 
door elkaar 

“…stuk samenvatten en dan weer 
lezen…” Joey Smitskamp Samenvatting samenvattingen maken is 

makkelijk voor het herhalen 

“…Ik lees graag dingen uit het 
nieuws…” Simone Zwijgers Actualiteit Actueel en geen stoffige teksen 

“…Papier kan ik ook makkelijker 
aantekeningen maken van iets te 
arceren…”  

Maarten van 
Domburg 

Aantekeningen 
maken gaat 
makkelijker op 
papier 

Notities maken 

	  	  

“…Ik kan bepaalde tekst op papier 
markeren en die later makkelijk 
terugvinden..”  

Joost lemm 
Markeren op 
papier lukt beter 
met het leren 

Markeren/notities zou ook online 
moeten kunnen 

“…Eerst opschrijven wat ik zelf al 
weet, dus bijvoorbeeld wat 
steekwoorden opschrijven…” 

Sarah Verhoeven Aantekeningen bij 
de gelezen tekst 

Steekwoorden opschrijven 
helpen bij het leren 

“…Ik keek laatst naar The Hills 
bijvoorbeeld. Daar leer je veel over 
vriendschap. Ik haal liever mijn 
lessen uit zulke shows en films…” 

Naomi 
Uit video’s en 
filmpjes kan je 
veel leren 

Filmpjes helpen bij het leren 

“...een video met de basisprincipes 
van het onderwerp en als ik me erin 
moet verdiepen kan ik zelf meer 
materiaal zoeken..”  

Joey Smitskamp 
Hij wilt dus een 
video als 
introductie. 

Video als introductie 
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“…filmpjes kijken kan wel handig 
zijn, maar dan wel achteraf, dus 
niet voor het lezen, en ook 
overhoren of erover praten met 
andere mensen…” 

Sarah Verhoeven 
Filmpjes met 
korte 
samenvatting 

filmpjes helpen bij het leren 

“…Met filmpjes ervaar je meer 
tijdens het lezen..” Luke Fentross Filmpjes  Met filmpjes ervaar je de stof 

beter 

“…het zou fijn zijn als je na het 
lezen van een tekst een filmpje 
ziet…” 

Isabelle de Groot Filmpjes Filmpjes met betrekking tot de 
tekst zijn erg fijn 

“…alleen de radio, want als ik 
oortjes in heb kan ik niet meer goed 
lezen…” 

Beau Roos 
Achtergrond 
muziek is fijn 
maar niet te hard 

Achtergrond muziek is fijn niet 
te hard 

“…ik neem pauzes omdat ik me dan 
even niet kan concentreren…” Beau Roos Pauzes Pauzes nemen wanneer de 

concentratie wegvaagt  

“…20 minuten is meestal 
gebruikelijk voor mijn 
concentratie…”  

John Visser 20 min 
concentratie 

Concentratie is niet langer dan 
20 min 

“…Digitaal is moeilijker bij te 
houden en concentreren is moeilijk. 
Ik krijg dan ook snel hoofdpijn…” 

Serena Koeber 
Concentratie via 
computer werkt 
niet goed 

Concentratie via computer 

“…in een leerboek lees ik met 
pauzes omdat ik me anders niet kan 
concentreren…” 

Sarah Verhoeven concentratie Vaak pauzes tijdens het leren, tv 
kijken, muziek luisteren 

"...Ideale stuk tekst heeft illustraties 
en korte zinnen..." Simone Zwijgers 

Illustraties in de 
tekst die relevant 
zijn aan de tekst 

Illustraties zijn prettig 

Wat is fijner met of zonder 
illustraties “…100% met visueel 
beeld…” 

Robbin Busch Illustraties Leert liever met illustraties voor 
bevordering leerpresaties 

“…Interactief beeldend en 
humoristisch…”  Sven van Genderen 

Illustraties bij die 
relevant zijn bij 
de tekst zouden 
fijn zijn 

Illustraties zijn fijn als 
afwisseling 

“…Graag digitaal en dan met 
plaatjes en filmpjes…”  Isabelle de Groot 

Illustraties en 
filmpjes in de site 
helpen met leren 

Illustraties en filmpjes zijn fijn  

“…Alle plaatjes vind ik goed als het 
maar een beetje betrekking heeft 
tot de tekst…” 

Isabelle de Groot Illustraties 
Illustraties zijn fijn maar ze 
moeten wel betrekking hebben 
tot de tekst 

“…ik ben nogal visueel ingesteld…” Isabelle de Groot Illustraties en 
tekst 

Zelfs schrijven en plaatjes bij de 
tekst helpen om de stof beter te 
onthouden 

“…luchtige verhalen helpen mij de 
stof te onthouden…” Joey Smitskamp Makkelijke tekst Makkelijk geschreven tekst is 

makkelijker te onthouden 
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“…een boek waaruit ik moet leren 
en niet veel verschillende…” Simone Zwijgers Een boek Niet veel verschillende boeken 

“…Als lappen tekst te lang zijn haakt 
hij snel af, als de tekst kort is en 
interessant kan hij doorklikken naar 
langere teksten…” 

Batuhan Can 

Liever korte 
teksten waarna je 
door kan gaan 
naar korte 
stukken 

Korte teksten 

“…Als het om een artikel gaat, dan 
lees ik liever een korte tekst…” Samira Sery Korte teksten 

lezen/leren beter 
Korte teksten om te leren zijn 
beter ivm concentratie 

"...Over	  het	  algemeen	  ligt	  mijn	  
voorkeur	  bij	  een	  groot	  lettertype...”	  	   Robbin Busch Groter lettertype Groter lettertype is beter 

leesbaar dus fijner 

“…Lettergrootte 11 vind ik het 
fijnst…het is niet te groot en ook 
niet te klein…”  

Emily de Hoog Lettertype dat 
goed leesbaar is  

Typografie is belangrijk niet te 
groot en zeker niet te klein 

"...Als het lettertype klein is moet ik 
me heel erg concentreren, dat is 
vermoeiend…"  

Isabelle de Groot Te klein is niet 
fijn 

Beter een groter lettertype dat 
goed leesbaar is 
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Interview	  extra	  
	  
	  
Naam:	  Joost	  Lemm	  
Respondent:	  Maarten	  Domburg	  
Datum:	  19-‐12-‐14	  
	  
Hoe	  zou	  je	  graag	  willen	  leren	  via	  een	  programma	  op	  de	  computer?	  
Ik	  zou	  graag	  willen	  leren	  om	  een	  interface	  te	  maken	  en	  sites	  dat	  lijkt	  mij	  erg	  fijn.	  	  
	  
Wat	  is	  je	  ervaring	  met	  Interactive	  Design?	  
Ik	  heb	  er	  geen	  ervaring	  mee.	  Maar	  mijn	  vader	  is	  interaction	  designer	  dus	  hij	  kan	  me	  veel	  
leren.	  
	  
–	  heb	  je	  een	  idee	  wat	  het	  inhoudt?	  
Een	  gebruiksvriendelijke	  omgeving	  maken	  op	  een	  site	  
	  
Wat	  lees	  jij	  het	  liefst?	  
Ik	  lees	  het	  liefste	  het	  nieuws,	  dat	  doe	  ik	  dan	  meestal	  op	  nu.nl	  of	  andere	  websites.	  
	  

-‐ Lees	  je	  ook	  weleens	  de	  krant?	  
Nee	  ik	  lees	  de	  krant	  nooit,	  die	  hebben	  wij	  wel	  thuis	  maar	  ik	  pak	  hem	  nooit	  om	  te	  lezen.	  
	  
Hoe	  vaak	  leest	  de	  gebruiker?	  
Nooit.	  Ja	  ik	  lees	  websites,	  blogs	  en	  nu.nl,	  maar	  geen	  boeken.	  
	  
-‐	  Hoe	  lees	  je	  die?	  
Ik	  kijk	  wat	  er	  op	  internet	  staat,	  als	  iets	  mij	  aanspreek	  ga	  ik	  het	  lezen.	  
	  
Hoe	  lang	  leest	  de	  gebruiker?	  
Dat	  verschilt	  per	  onderwerp	  en	  de	  interesse	  die	  ik	  bij	  het	  onderwerp	  heb.	  Het	  kan	  1	  
minuut	  zijn	  maar	  ook	  10	  min.	  
	  
Zou	  je	  het	  fijn	  vinden	  om	  in	  een	  digitale	  omgeving	  contact	  te	  kunnen	  hebben	  met	  
mensen	  van	  het	  desbetreffende	  vak?	  En	  hoe	  zie	  je	  dit	  dan?	  (door	  chat,	  
samenvattingen	  delen	  etc.)	  	  
Ja	  ik	  vind	  het	  fijn	  om	  dingen	  aan	  mensen	  te	  kunnen	  vragen	  als	  ik	  iets	  even	  niet	  weet.	  Die	  
kunnen	  mij	  zo	  beter	  helpen	  dan	  dat	  ik	  zelf	  zou	  kunnen	  vinden	  op	  bijvoorbeeld	  google.	  
Ook	  hoef	  je	  zo	  geen	  mailtjes	  meer	  te	  sturen	  naar	  je	  leraar	  of	  te	  wachten	  op	  de	  volgende	  
les.	  
	  
Is	  aantekeningen	  maken,	  samenvattingen	  maken	  en	  arceren	  ook	  fijn	  in	  een	  
digitale	  omgeving?	  
Ik	  heb	  liever	  digital.	  Dat	  gaat	  makkelijker	  en	  daar	  leer	  ik	  beter	  mee.	  
	  
Waarom	  met	  muziek	  op	  lezen/leren?	  
Ik	  heb	  het	  liefste	  een	  stille	  ruimte	  zonder	  geluid.	  
Waarom	  onthoud	  je	  het	  beter	  als	  je	  een	  samenvatting	  maakt?	  
Samenvattingen	  helpen	  mij	  te	  begrijpen	  wat	  ik	  in	  de	  grote	  teksten	  heb	  geleerd	  
Wie	  hoeft	  alles	  maar	  1x	  door	  te	  lezen	  om	  iets	  goed	  te	  kunnen	  leren	  en	  wie	  moet	  het	  
meerdere	  keren	  doorlezen?	  meerdere	  keren	  en	  dan	  snap	  ik	  het	  meestal	  wel.	  



Joost Lemm Design Research 20-1-2015 

CMD1B  14 

Scenario	  
	  
De	  gebruiker	  wilt	  graag	  een	  andere	  manier	  van	  leren	  dan	  uit	  een	  boek.	  Hij	  gaat	  naar	  de	  
site	  van	  het	  boek	  en	  vindt	  hier	  alles	  wat	  hij	  nodig	  heeft	  om	  via	  andere	  kanalen	  te	  leren.	  
Dit	   kan	   via	   video’s	   die	   aan	   het	   onderwerp	   gerelateerd	   zijn.	   Ook	   kan	   hij	   hier	  
samenvattingen	  vinden.	  Ook	  staat	  het	  boek	  erin	  met	  extra	  uitleg	  en	  extra	  illustraties.	  Op	  
de	  site	  staat	  uitleg	  hoe	  het	  werkt	  en	  waar	  alles	  staat.	  	  
	  
In	   de	   header	   staat	   de	   naam	   van	   het	   boek	   zodat	   je	   weet	   voor	  welk	   vak	   je	   bezig	   bent.	  
Daarnaast	  staan	  twee	  A’s	  een	  grote	  en	  een	  kleine.	  Deze	  zijn	  ervoor	  dat	  je	  de	  tekst	  op	  de	  
site	  kan	  vergroten	  en	  verkleinen.	  Daarnaast	  staat	  een	  button	  met	  contact.	  Als	  je	  hierop	  
klinkt	  krijg	   je	  de	   contactpagina	  van	  het	  boek	  en	  een	   live	  hulp	  voor	  al	   je	  vragen.	  Als	   je	  
hier	  een	  vraag	  stelt	  wordt	  je	  vraag	  direct	  beantwoord.	  
	  
Op	  de	  pagina	   zelf	   staan	   rechts	  6	  blokjes.	   In	  deze	  blokken	   staan	  de	  5	  hoofdstukken	   en	  
extra’s.	  Als	  je	  op	  een	  van	  de	  blokjes	  drukt	  kom	  je	  in	  de	  pagina	  van	  het	  hoofdstuk	  waar	  je	  
op	   klikt.	   In	   deze	   pagina’s	   vindt	   je	   alle	   informatie	   over	   dat	   hoofdstuk,	   zoals	  
ondersteunende	  filmpjes,	  samenvattingen	  en	  hele	  hoofdstuk	  uit	  het	  boek.	  	  
	  
In	  het	  midden	  van	  de	  pagina	  staan	  filmpjes.	  Deze	  staan	  in	  het	  midden	  om	  de	  gebruiker	  
aan	   te	   sporen	   tot	   het	   kijken	   van	   de	   filmpjes	   en	   deze	   zo	   enthousiast	   te	   maken	   om	   te	  
beginnen	   met	   leren.	   Het	   zijn	   veel	   filmpjes	   die	   ook	   worden	   herhaalt	   in	   de	  
hoofdstukblokken.	  	  
	  
Links	   hiervan	   staan	   een	   banner	   met	   samenvatting	   blokjes.	   Die	   staan	   in	   het	   midden	  
omdat	   de	   gebruiker	   veel	   leert	   via	   samenvattingen.	   Deze	   samenvattingen	  worden	   ook	  
herhaalt	  in	  de	  hoofdstukblokken.	  	  
	  
Helemaal	   links	   staat	   een	   balk	   waarin	   notities	   kunnen	   worden	   gezet.	   Ook	   als	   je	   iets	  
arceert	   in	  de	  hoofdstukken	  komt	  dat	  hierin	  te	  staan.	  Zou	  kan	   je	  dus	  makkelijk	  zelf	  een	  
samenvatting	  maken	  en	  hoef	  je	  het	  dus	  niet	  meer	  in	  Word	  of	  op	  papier	  te	  zetten.	  
	  
Er	  zit	  ook	  een	  automatische	  functie	  in	  de	  site.	  Deze	  functie	  is	  een	  wekker	  die	  na	  een	  uur	  
afgaat.	   Dit	   helpt	   je	   om	   gefocust	   te	   blijven.	   Als	   je	   elk	   uur	   even	   pauze	   houdt	   hou	   je	   het	  
uiteindelijk	  langer	  vol.	  
	  
Op	  de	  volgende	  pagina	  staan	  afbeeldingen	  van	  de	  getekende	  pagina.	  
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De	   bovenste	   van	   de	   twee	   frames	   is	   de	   oudste.	   Er	   is	   veel	   veranderd.	   Het	   is	  
overzichtelijker.	   Er	   zal	   nog	   veel	   moeten	   veranderen	   om	   het	   terugkeren	   van	   lezers	   te	  
bevorderen.	  Minder	  op	  de	  voorpagina	  en	  meer	  in	  pagina’s.	  	  	  
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De	  foto	  hieronder	  is	  van	  de	  groepsopdracht.	  	  

	  
	  


