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Voorwoord

Bedankt voor het nemen van de tijd om mijn exploratie te lezen. Vanaf het begin wilde ik een story gerelateerd project maken wat
gecombineerd wordt met media, en dat is gelukt. Met deze exploratie wil ik laten zien hoe ik tot mijn transmediale storytelling ervaring
ben gekomen, en waarom deze effectief zal zijn wanneer deze gerealiseerd is. Door het coronavirus heb ik wat extra stappen moeten
ondernemen om dichtbij de doelgroep te komen, maar het is boven mijn verwachting gelukt. Uiteindelijk heb ik genoeg antwoorden
gekregen op mijn surveys en heb ik gezinnetjes gevonden om mijn einddesign op te testen.
Wat mij motiveert is dat ik zelf al regelmatig bezig ben met goed doen voor de natuur. Ook heb ik een grote interesse in dieren en
dierenwelzijn. Een project als deze kan kinderen op een leerzame en speelse manier bewust maken van wat hun gedrag op dier en
natuur kan hebben, en misschien zelf ook de intesse in dieren groter maken.
Ik wil mijn begeleiders van Avans Hogeschool, Nina Kramer en Hans van Arken, bedanken voor de fijne begeleiding die ze mij hebben
gegeven. Ook wil ik Patricia Neuteboom bedanken, mijn begeleidster van De Oliemeulen. Haar oog voor detail zorgde ervoor dat haar
feedback mij altijd hielp voor de verbetering van concepten en ontwerpen. Ook wil ik Dierenpark De Oliemeulen als het geheel bedanken
omdat het een vrolijke plek is om te werken. Door hen kon ik mijn tijd als Communication & Multimedia Design stagiaire op een leuke en
onverwachte manier eindigen, en mijn liefde voor dieren en design samenvoegen.
Ik wil Sabine Brouwers en haar dochter Aafke de Koning bedanken voor de tijd die genomen is voor de co-creation. Ook wil ik hen alvast
bedanken voor het testen van de gehele tocht. Ik wil ook Jordey Knook alvast bedanken voor het programmeren van enkele onderdelen
van mijn eindwerk. Ik wil kinderboekenschrijfster én transmedia docente Monique van Hest bedanken voor de tijd die ze heeft genomen
om mij te helpen en tips te geven. Dit hielp met het verhalend en transmedia aspect van dit project. Mijn buurvrouw, groep 3 en 4
docente Carolina Verboven, wil ik als laatste bedanken. Zij heeft boekjes beschikbaar gesteld waarmee lesgegeven wordt in groep 3 en
4. Ook hebben haar kinderen onderdelen getest.
Ik hoop dat deze exploratie verduidelijking brengt hoe ik een dagje uit naar Dierenpark De Oliemeulen nóg leuker ga maken voor
kinderen. Veel leesplezier!
Emmie Vriends,
Tilburg, 18 mei 2021
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Summary
Eerst was het idee om een speurtocht te maken voor kinderen
uit groep 3 tot en met 8. Zij hebben een lager leesniveau dan
een volwassene. Daarom is er een literature study gedaan met
lesboekjes die worden gebruikt in lessen voor kinderen die in
groep 3 en 4 zitten. Toen bleek dat er al een groot verschil zit
in het leesniveau van kinderen tussen groep 3 en 4. Daarom is
de doelgroep erg verkleind. Omdat kinderen halverwege groep
3 hoofdletters leren herkennen is de doelgroep kinderen uit
groep 4 geworden. Dan hebben ze al enige tijd ervaring met
hoofdletters, lezen en schrijven.
Het is belangrijk dat de ervaring past binnen De Oliemeulen,
daarom zijn de USP en de missie van de Oliemeulen in beeld
gebracht. Hieruit blijkt dat het belangrijk is dat de ervaring
vrolijk en leerzaam moet zijn. Er zitten elementen van humor in,
maar het moet ook leerzaam zijn. Ook is het belangrijk dat de
kinderen leren over de bedreigingen die dieren tegen komen in
de natuur. Of dat nou een bedreiging vanuit de natuur zelf is, of
door de mens.
Eerst moeten bezoekers van De Oliemeulen op de hoogte
worden gebracht van de nieuwe ervaring. Dit kan bijvoorbeeld
online op sociale media of op de website van De Oliemeulen.
Het is ook mogelijk dat de bezoekers pas achter de nieuwe
ervaring komen als ze zich in De Oliemeulen bevinden. Dit kan
bijvoorbeeld met een poster die in De Oliemeulen hangt. Als
mensen de tocht willen doen, kunnen ze naar de informatiebalie
van De Oliemeulen. Hier krijgen de ouders en het kind te
horen dat ontdekkingsreiziger Sam een tijd geleden naar Het
Oliemeulenwoud is gegaan. Ook krijgen ze een brief. Die staat
op de afbeelding rechts.
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Sam heeft in Het Oliemeulenwoud een schat gevonden, maar Sam heeft de sleutel niet kunnen vinden. Sam wil de tocht naar de sleutel
overlaten aan iemand die de sleutel wel kan vinden. Sam wordt expres geen geslacht toegekend, zodat kinderen zelf kunnen kiezen wat
Sam is.
Tijdens de tocht moet het kind met volwassene verschillende puzzels doen. Voor deze tocht heeft het kind zo nu en dan informatie
nodig op het informatiebord. De informatieborden hebben een QR-code. Deze verwijst naar de diereninformatiepagina. Hier staat meer
informatie over het desbetreffende dier, en deze pagina bevat ook meer foto’s, video’s en geluiden van het dier. Hoe de onderdelen van
dit concept online en offline in elkaar zitten, is te zien op de tekeningen hieronder.

Door de puzzels leren de kinderen het één en het ander over de dieren. Uit iedere puzzel komt als oplossing de naam van het volgende
dier. Uiteindelijk komt het kind als laatste bij de caracal. Hier hangt een kistje met spulletjes erin. Het belangrijkste item in het kistje is
de sleutel van de schatkist bij de balie. Als de schatkist is geopend, krijgt het kind iets uit de schatkist om mee naar huis te nemen.
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Dit uiteindelijke concept is tot stand gekomen door verschillende onderzoeksmethoden te gebruiken. Met de onderzoeksmethoden is
duidelijk geworden wat de behoeften zijn van Dierenpark De Oliemeulen en haar bezoekers. Veel van deze behoeften kwamen overeen.
Kort samengevat is er behoefte naar een plattegrond, want deze is er niet. Ook is er behoefte naar nieuwe informatieborden, want deze
zijn nu visueel niet aantrekkelijk en de designs zijn inconsistent. Dit kan verwarrend werken. Ook is er behoefte naar tochten of tours.
Het eerste concept wat met die behoeften is bedacht, is een interactieve speurtocht met een aanpasbare interactieve plattegrond.
Het is belangrijk om te weten wat de bezoekers van De Oliemeulen willen in deze interactieve plattegrond. Daarom is er een survey
uitgezet zodat het duidelijk wordt wat mensen fijn vinden aan een interactieve kaart en een speurtochtervaring. Ook waar zij mogelijk
tegenaan lopen met een interactieve kaart. Mensen denken dat de beste lengte van de speurtocht ongeveer een half uur tot een uur
is. De vele informatie die kwijt kan in een interactieve kaart zien mensen als een grote plus, maar respondenten zijn ook bang dat de
kaart te druk wordt. Wat mensen absoluut niet fijn vinden, is dat men door een interactieve kaart misschien te veel op de telefoon gaat
kijken en dat het afleidend werkt. Hierdoor beleeft men minder van het park. Eerst duidden de onderzoeksvragen vooral op het digitale.
Omdat veel mensen niet continu hun mobiel in hun handen willen houden tijdens een parkbezoek, is het digitale in de onderzoeksvragen
veranderd naar transmediaal. Qua design vinden mensen het mooi als de interactieve kaart een rustig en realistisch uiterlijk heeft.
Mensen vinden het ook leuk als er verhaal is bij de speurtocht, maar er is alsnog een overduidelijke voorkeur naar veel activiteiten
tegenover verhaal. Uiteindelijk zijn er meerdere prototypes gemaakt van de interactieve kaart. Deze zijn getest door Michelle Janssen,
HBO studente ICT & Media design, die vervolgens feedback heeft gegeven. In de dertiende week van de afstudeerperiode bleek het dat
de interactieve plattegrond qua tijd en geld niet te realiseren was. Daarom is dit onderdeel vervangen met een lijst met dieren op de site.
De rest van het concept is hetzelfde.
Met een competitive analyse is er gekeken naar andere dierenparken, en of zij gelijksoortige ervaringen hadden. Dit bleek niet het geval.
Moodboards zijn gebruikt ter inspiratie. Ook hebben ze informatie te visualiseren. Denk bijvoorbeeld aan het moodboard met het type
kinderpuzzels. Dan is in een oogopslag duidelijk wat het niveau van de puzzels zal zijn en wat voor puzzels in de speurtocht komen.
Om in de huid te kruipen van de doelgroep, is er aan co-creation gedaan. Het is duidelijk dat de doelgroep ongeveer al weet wat
ontdekkingsreizigers doen.
Voor meer informatie over de doelgroep is er ook een expert interview gehouden met schrijfster Monique van Hest. Zij weet veel
over kinderen uit de doelgroep en verhalen schrijven voor de doelgroep. Ze heeft enkele belangrijke tips gegeven. Het is bijvoorbeeld
belangrijk om vooral woorden te gebruiken met maar twee lettergrepen, en het verhaal mag spannende momenten bevatten. Het is
alleen belangrijk dat de kinderen niet een te eng verhaal voorgeschoteld krijgen, want dat kan hard binnenkomen. Ook zijn kinderen
nieuwsgierig en moet je ze niet te kinderlijk aanspreken. Het is ook goed om de kinderen de leiding te geven tijdens deze speurtocht.
Daarom is het belangrijk dat het meeste van de tocht op niveau is van de kinderen. Enkele onderdelen zoals de informatiebordteksten
mogen net wat moeilijker zijn. Voor het familiegevoel kan dit goed zijn, dan kunnen kind en ouder samenwerken.
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1. Inleiding

Dierenpark de Oliemeulen is een dierenpark in Tilburg. Het begon ruim 30 jaar geleden als een reptielenhuis. Nu zijn er veel
verschillende soorten dieren te vinden en is het uitgegroeid tot een dierenpark. Binnen zijn onder andere veel spinnen, slangen,
hagedissen en krokodillen te vinden. Buiten zitten ook nog vele apensoorten, roofvogels en katachtigen. Ook worden er slangen- en
spinnendemonstraties gehouden. Naast dat ze willen dat bezoekers een leuk uitje hebben, willen ze ook dat het leerzaam is. Dierenpark
De Oliemeulen wil mensen kennis laten maken met vreemde diersoorten en wil mensen bewust maken van de bedreigingen die de
dieren in de natuur tegenkomen (Dierenpark de Oliemeulen, 2021).
Uit het afstudeerrapport van Patricia Neuteboom blijkt het dat Dierenpark De Oliemeulen op enkele
gebieden verbeterd kan worden. Enkele punten kunnen worden aangepakt met dit project. De
bezoekersbeleving kan verbeterd worden door de verbetering van thematisering en het gebruik van
storytelling. Momenteel heeft het park ook geen tours, terwijl de bezoekers daar wel behoefte aan
hebben. De informatieborden in het park sluiten niet goed aan bij het thema jungle van het park,
en ze zijn ook niet aantrekkelijk vormgegeven. Vaak zijn ze in design ook inconsistent. Ook kan de
website verbeterd worden. Het park mist momenteel een plattegrond, wat erg verwarrend kan zijn voor
bezoekers. Daarnaast is er geen duidelijke wegbewijzering om makkelijk de weg te vinden binnen De
Oliemeulen. Dit zijn de startpunten van dit project om de bezoekerservaring te verbeteren
(Neuteboom, 2018).
Met dit onderzoek is de volgende hoofdvraag beantwoord:
“Waaraan moet een transmediale ervaring voldoen om de fysieke beleving van De Oliemeulen te verbeteren met behulp van
storytelling?”
Deze hoofdvraag wordt met de volgende deelvragen beantwoord:
1 Wat zijn de wensen en behoeften van klanten van De Oliemeulen met betrekking tot een transmediale storytelling ervaring?
2 Wat zijn de wensen en behoeften van Dierenpark De Oliemeulen met betrekking tot een transmediale storytelling ervaring?
3 Wat is het thema en de USP van De Oliemeulen, en hoe kunnen deze verwerkt worden in een transmediale ervaring zodat die aansluit
bij de idealen van De Oliemeulen?
4 Hoe wordt De Oliemeulen fysiek ervaren, en wat kan aan die ervaring verbeterd worden?
Met behulp van verschillende onderzoeksmethoden is een concept tot stand gekomen. Deze methoden zijn: Concept, persona, literature
study, surveys, competitive analysis, expert interviews, usp en missie, prototypes, co-creation, requirement lists en moodboards.
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2. Methoden en resultaten
Concept 1
Dit concept was voorgelegd aan de Oliemeulen bij de intake.
Om te laten zien tijdens het sollicitatiegesprek wat een Communication and
Multimedia student kan betekenen voor De Oliemeulen was er van te voren een
concept bedacht. Een schets van dat concept is links op de afbeelding te zien.
Kort gezegd is het concept een webapp die dient als digitale rondleiding voor
potentiële bezoekers. De bezoekers van De Oliemeulen kunnen zo digitaal
het park beleven terwijl ze nog thuis zijn. Deze webapp kan dan gekoppeld
worden aan de site van De Oliemeulen. Zo kunnen de potentiële bezoekers thuis
gedeeltelijk al zien wat De Oliemeulen te bieden heeft. Met deze app kunnen ze al wat info van te voren bekijken, zoals bijvoorbeeld
video’s over de dieren. Ook kunnen ze het dier digitaal aaien en voeren. De app dient als toevoeging van de parkbeleving voordat men
überhaupt in het park is geweest.
Zoals verwacht zal het uiteindelijke afstudeerproject na al het onderzoek en iteren niet dit exacte concept worden. Het was al wel
meteen duidelijk dat er iets met een plattegrond gedaan moet worden. Deze is namelijk niet aanwezig binnen De Oliemeulen. Na
het gesprek was er de mogelijkheid om door het park te lopen, toen werd twee keer verteld dat er nog meer was om te bekijken wat
als bezoeker van het park niet duidelijk is. Een ontwerp waar een plattegrond een onderdeel van is kan dus veel betekenen voor De
Oliemeulen.
Bij dit concept worden de volgende vragen gesteld:
Hoofdvraag:
Waaraan moet een digitale beleving voldoen om de USP van Dierenpark de Oliemeulen beleefbaar te maken?
Deelvragen:
1 Wat zijn de wensen en behoeften van klanten van Dierenpark de Oliemeulen met betrekking tot een digitale beleving?
2 Wat voor digitale ervaring wil Dierenpark de Oliemeulen overbrengen?
3 Hoe wordt de USP van Dierenpark de Oliemeulen ervaren, en wat kan aan deze ervaring verbeterd worden?
4 Wat zijn de afwegingen die mensen maken wanneer ze kiezen om te gaan naar de Oliemeulen of grotere dierenparken in omstreken?
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Concept 2: Het meest ideale en uitgewerkte concept
Na de onderzoeksfase is het eerste concept behoorlijk veranderd. Door te onderzoeken wat de behoeften zijn van Dierenpark De
Oliemeulen, de bezoekers en mensen over het algemeen met betrekking tot een dierenpark is het duidelijk geworden wat voor
afstudeerproject het dierenpark kan helpen.
Het tweede concept is een transmediale speurtocht. Bij deze speurtocht krijgen de kinderen de opdracht van ontdekkingsreiziger Sam
om de sleutel te vinden van de schat die Sam heeft gevonden in Het Oliemeulenwoud. Kinderen moeten de puzzels doen die bij de
dieren staan om de hint te krijgen die ze naar het volgende dier leidt. Uiteindelijk vinden ze de sleutel van de schat. Voordat het verhaal
aangepast was moest de schat zelf gevonden worden.
Het is de bedoeling dat deze speurtocht ongeveer 1 uur duurt. Bij de speurtocht krijgen de kinderen een verrekijker, het
ontdekkingsreizigerdagboek, een antwoordvel, een potlood en een tas om de spullen in te doen.
Deze speurtocht is transmediaal. Dit is terug te zien in dat de kinderen af en toe voor de puzzels de QR-code op de informatie bordjes
moeten gebruiken. Die stuurt de bezoeker naar de informatiepagina over het desbetreffende dier. Er is zo ook een opdracht met geluid
en een opdracht met video. Met behulp van de interactieve kaart kunnen ze de locatie van de dieren zien of kunnen ze gebruik maken
van een papieren kaart, die tegen een klein bedrag te kopen is in de souvenirwinkel. Waarschijnlijk zou deze tocht gedaan kunnen
worden tegen een klein bedrag.
Het onderzoek van dit concept is te lezen in deze exploratie. In week dertien was duidelijk dat dit concept te groot werd. Daarom is
in week 13 een simpeler concept bedacht zodat het project haalbaar is waarmee de essentie van het concept behouden blijft. Het
versimpelde concept en daarbij het concept wat uitgevoerd gaat worden is te lezen in het concept wat na deze volgt.
Deze speurtocht is gericht op kinderen uit groep 4. De bedoeling is dat ze vooral zelf onderzoeken met zo nu en dan hulp van de ouder.
Het algehele concept is uit te bereiden. Er zouden verhalen toegevoegd kunnen worden aan het ontdekkingsdagboek, onopgeloste
tochten van ontdekkingsreiziger Sam, waaruit weer een andere speurtocht kan ontstaan voor bijvoorbeeld kinderen uit groep 5 en 6.
Het algehele concept is bedoeld voor kinderen van groep 4 tot en met groep 8. Dit concept wordt kort uitgelegd op de volgende twee
pagina’s.
Hoofdvraag:
Waaraan moet een transmediale ervaring voldoen om de fysieke beleving van De Oliemeulen te verbeteren met behulp van storytelling?
Deelvragen:
- Wat zijn de wensen en behoeften van klanten van De Oliemeulen met betrekking tot een transmediale storytelling ervaring?
- Wat zijn de wensen en behoeften van Dierenpark De Oliemeulen met betrekking tot een transmediale storytelling ervaring?
- Wat zijn het thema en de USP van De Oliemeulen, en hoe kunnen deze verwerkt worden in een transmediale ervaring zodat die aansluit
bij de idealen van De Oliemeulen?
- Hoe wordt De Oliemeulen fysiek ervaren, en wat kan aan die ervaring verbeterd worden?
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Concept 2.1: Definitief concept
Het derde concept is bijna hetzelfde als het tweede concept. Vanwege de grootte van het tweede concept, is de uitvoering ervan
onrealistisch. Voor Dierenpark de Oliemeulen is het belangrijk dat het concept uit te voeren is, daarom is er een derde concept bedacht.
De interactieve kaart in het tweede concept wordt in het derde concept vervangen door de dieren van De Oliemeulen te plaatsen op
de website van De Oliemeulen in een lijst, georganiseerd per soort. Door op een dier te klikken krijgt men meer informatie over dit dier.
Deze pagina met informatie over het dier is ook te bereiken via de QR-codes op de informatiebordjes in De Oliemeulen. Ook komt er een
algemene kaart van De Oliemeulen die niet aangepast hoeft te worden qua dieren op de site, en is deze voor De Oliemeulen uit te printen
als fysieke kaart. De rest van het concept is precies hetzelfde als het tweede concept. Dit concept wordt kort uitgelegd op de volgende
twee pagina’s. Dit concept is verder uitgewerkt in de proof of concept.
Hoofdvraag:
Waaraan moet een transmediale ervaring voldoen om de fysieke beleving van De Oliemeulen te verbeteren met behulp van storytelling?
Deelvragen
- Wat zijn de wensen en behoeften van klanten van De Oliemeulen met betrekking tot een transmediale storytelling ervaring?
- Wat zijn de wensen en behoeften van Dierenpark De Oliemeulen met betrekking tot een transmediale storytelling ervaring?
- Wat zijn het thema en de USP van De Oliemeulen, en hoe kunnen deze verwerkt worden in een transmediale ervaring zodat die aansluit
bij de idealen van De Oliemeulen?
- Hoe wordt De Oliemeulen fysiek ervaren, en wat kan aan die ervaring verbeterd worden?
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Persona
Het afstudeerrapport van Patricia Neuteboom brengt in kaart wie de gemiddelde bezoeker is van Dierenpark De Oliemeulen, en waar zij
vandaan komen. Deze zijn hieronder zien, omgevormd tot persona’s.
Hieraan is het kind-persona Aafke nog aan toegevoegd. Dit is omdat het gemaakte ontwerp voor De Oliemeulen vooral is gemaakt voor
kinderen. Kinderen bezoeken het park vaak met een volwassene.
Marieke

Ellen

Dirk

Aafke

31

43

65
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Werkt parttime

Werkt parttime

Werkt fulltime, bijna met
pensioen

Zit op de basisschool

Bezoekt parken graag met
partner of ouders

Bezoekt parken graag met haar
kinderen

Bezoekt parken graag met
kleinkinderen

Heeft grote interesse in
stokstaartjes

Houdt van dieren

Wilt dat kinderen plezier hebben Wilt dat kleinkinderen plezier
hebben

Houdt van dierenparken

Breda

Eindhoven

Gemert

Tilburg

(Neuteboom, 2018)
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Literature study
Uit het afstudeerrapport van Patricia Neuteboom blijkt dat Dierenpark De Oliemeulen enkele punten heeft waarop ze kunnen verbeteren,
en dat er een aantal sterke punten zijn. Deze verbeterpunten zijn gehaald uit ervaringen van bezoekers. Hetgeen wat vooral verbeterd
kan worden is het gebruik van thematisering en storytelling, wegbewijzering, interactie met personeel en tours, informatieborden,
dierenverblijven en de website. De versterkende punten zijn vooral het vriendelijke en behulpzame personeel, dierenverblijven die van
genoeg groen zijn voorzien, interessante shows en het duidelijke spandoek bij de ingang.
Het ontwerp dat wordt gemaakt voor De Oliemeulen wat dit afstudeeronderzoek betreft focust zich vooral op wat er verbeterd kan
worden bij Dierenpark De Oliemeulen, zodat de klantervaring verbeterd wordt.
De exacte verbeterpunten waar het ontwerp op inspringt zijn thematisering en storytelling, tours, informatieborden, wegbewijzering en
en deels de website.
Uit het afstudeerrapport van Patricia Neuteboom is ook gebleken dat de plattegrond heel erg gemist wordt door de bezoekers, en dat De
Oliemeulen kan profiteren van bijvoorbeeld een app. Andere dierentuinen hebben deze, maar De Oliemeulen heeft het budget er niet voor
zoals andere dierenparken dat wel hebben. Ook is gebleken dat de bezoekers de informatieborden over de dieren niet mooi vinden. De
ene keer is de informatie zwart-wit. De andere keer is het een spandoek en soms een heel klein kaartje. Ze sluiten ook niet altijd aan bij
het thema jungle (Neuteboom, 2018)
Literature study: leesboeken groep 3 en 4
Om het leesniveau te peilen van kinderen van 6 en 7 jaar zijn boekjes bestudeerd die gebruikt worden om kinderen te leren lezen in
groep 3 en 4 van de basisschool. Deze komen uit de “Veilig leren lezen” serie. Hiervan zijn lees- en werkboekjes 6 zon en maan, en leesen werkboekjes 12 zon en maan gebruikt. De lees- en werkboekjes 6 worden gebruikt in groep 3, en de lees- en werkboekjes 12 worden
gebruikt in groep 4. De boekjes met een maan worden gebruikt de ‘zwakkere’ leerlingen, en de boekjes met een zon worden gebruikt bij
de ‘sterkere’ leerlingen. Dit duidt ook gelijk aan dat er onderling al een groot verschil in leesniveau kan zijn bij leerlingen in dezelfde klas.
Voorbeelden van pagina’s uit de lees- en werkboeken zijn te vinden op de volgende pagina.
Bij de teksten voor de sterkere leerlingen wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van komma’s wanneer er een gesproken zin staat. In
groep 3 lezen de kinderen een groot sans-serif lettertype. Aan het begin van de zin wordt er geen gebruik gemaakt van een hoofdletter.
(Zwijsen, 2021)
.
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Lees- en werkboek 6 maan

Lees- en werkboek 12 maan

Lees- en werkboek 6 zon
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Lees- en werkboek 12 zon

Aan het einde van groep 4 wordt er gebruik gemaakt van een lettertype met serif, en worden leestekens gebruikt. Het lettertype is ook
een stuk kleiner dan aan het begin van groep 3. In groep 3 en in groep 4 wordt gebruik gemaakt van ondersteunende afbeeldingen.
Hiermee koppelen kinderen woorden aan plaatjes, dit wordt vaak ook letterlijk gedaan bij de opdrachten die ze krijgen. De puzzels die
gebruikt worden in de boekjes kunnen qua vorm toegepast worden bij de puzzels die onderdeel zijn van de interactieve transmediale
ervaring.
Het algehele afstudeerconcept is toe te passen op kinderen vanaf groep 4 tot en met kinderen die in groep 8 zitten. De verhalen,
raadsels en puzzels worden aangepast naar leeftijd. Het eerste plan was een tour voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, maar dit is veranderd
naar kinderen die in groep 4 zitten.
Bij deze tours is het de bedoeling dat kinderen dit onder toezicht doen van een ouder persoon zoals bijvoorbeeld hun ouders of
grootouders. Het kind moet dus zelf de weg kunnen vinden met de opdrachten en het verhaal, maar dus wel onder begeleiding.
Voor het verhaal wat geschreven wordt voor de kinderen is de leeftijdsgroep verkleind van 6 t/m 12 jaar naar kinderen die in groep 4
zitten omdat er een heel groot verschil is in het leesniveau van kinderen. De verhalen die later gemaakt kunnen worden en binnen dit
concept passen worden dus per niveau van kinderen gemaakt. Er zouden dus ook nog verhalen toegevoegd kunnen worden die gericht
zijn op kinderen van groep 6 of groep 8.
De kinderen moeten naast het boek ook zo nu en dan gebruik maken van de interactieve kaart tijdens het verhaal. Maar de kaart moet
ook gebruikt worden door mensen die niet gebruik maken van het verhaal. Bij de interactieve kaart is het design-technisch beter en
logischer als er ook hoofdletters gebruikt worden. Hoofdletters leren kinderen herkennen halverwege groep 3 (Verboven, 2021). Daarom
is de ervaring geschikt voor kinderen die in groep 4 zitten. Als ze net bezig zijn met hoofdletters zou het nog een moeilijke opgave
kunnen zijn om de kinderen zelf zo veel mogelijk te laten doen tijdens de tocht. Het gebruik van de interactieve kaart wordt al moeilijker
als hoofdletters niet te begrijpen zijn als het kind hoofdletters niet kan herkennen. De interactieve kaart moet ook gebruikt kunnen
worden buiten deze ervaring.
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Survey
Survey 1: “Een extra activiteit binnen De Oliemeulen”
De enquête is gedeeld met de mailinglijst van Dierenpark De Oliemeulen. Ook is de enquête gedeeld op sociale media. De vragen van de
enquête zijn te vinden in de bijlagen.
Na ruim een week zijn er 109 respondenten voor de enquête.
Deze enquête is ingezet omdat het onderzoeksrapport van Patricia Neuteboom komt uit 2018, en in die tijd zijn er al een aantal dingen
verbeterd. Deze survey heeft in kaart gebracht wat de ervaring is van mensen die De Oliemeulen al bezocht hebben en wat mensen
belangrijk vinden met betrekking tot het ontwerp van een dierentuin (web)app. Ook zal te zien zijn wat mensen vinden van het concept
in grote lijnen.
Alle antwoorden die relevant zijn voor het eindontwerp zijn hier te lezen. Enkele vragen zoals “ Wat is je leeftijd” en “wat is je
werksituatie” worden overgeslagen, omdat die in zijn geheel niet relevant zijn. Dit is omdat ook mensen de enquête hebben ingevuld die
De Oliemeulen nog nooit hebben bezocht. Alleen wanneer er wordt gefilterd met antwoorden die bijvoorbeeld alleen van kinderen zijn is
het belangrijk om de leeftijd te weten.
De cijfers op de y-as geven aan hoe vaak een begrip is genoemd
bij de antwoorden van de respondenten. Een respondent kan in
zijn of haar antwoord meerdere punten aan hebben gegeven.
Als de respondenten ooit naar De Oliemeulen zijn gegaan konden
ze de pluspunten van De Oiemeulen aangeven. Hier is goed te
zien dat het personeel hoog scoort, die wordt gevolgd door de
intieme en knusse sfeer die er hangt. Mensen hebben vaak als
reden aangegeven dat het zo fijn aanvoelt omdat het park niet
zo groot is. Momenten van interactie zijn ook vaak benoemd,
zoals de dierenshows/dierendemonstraties en het aanraken van
dieren. Ook wordt het gewaardeerd dat het park informatief is.
Mensen gaven ook aan dat het een kindvriendelijk park is, wat
bij sommige antwoorden samengetrokken werd met het goede
personeel.
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Ook is gevraagd aan de respondenten die naar Dierenpark De Oliemeulen
zijn geweest wat verbeterd kan worden aan het park. Een aantal mensen
hebben aangegeven dat niks beter hoeft. Anderen hebben aangegeven dat
het leerzamer mag. Ook een groot aantal mensen vindt dat er meer ruimte
moet zijn voor mens en dier, omdat het soms wat krap aanvoelt. Mensen
hebben ook aangegeven dat er geen duidelijke route is, dat de toiletten
vaker schoongemaakt mogen worden en dat het wat moderner mag. Ook
is de deur van de ingang wat verstopt. Ook geven ze aan dat voor kinderen
de speelattributen vernieuwd mag worden en dat ze graag een zoek- of
puzzeltocht willen in het park voor kinderen.
De uitkomsten van deze survey en van de survey van Patricia Neuteboom
komen nog steeds vrij overeen.
De bedoeling van de vraag of mensen liever een papieren of digitale kaart
gebruiken was om te kijken waar mensen behoefte naar hebben: een
papieren- of digitale kaart. Echter is het verschil maar 1%. Men heeft dus
geen duidelijke voorkeur naar een van de twee, maar is er behoefte aan
beide. Daarom wordt er naast een papieren kaart ook een digitale kaart
gemaakt. Om de bezoekers nog een klein beetje te laten denken aan het
milieu in plaats van zo maar een papieren kaart te pakken, kunnen de
bezoekers de papieren kaart tegen een klein bedrag kopen in het park. De
digitale kaart kunnen mensen gratis bereiken met behulp van QR-codes in
het park.
Ook werden de respondenten gevraagd wat de nadelen én de voordelen zijn van een interactieve kaart vergeleken met een papieren
kaart. Dit is gevraagd om te kijken wat mensen willen van een interactieve kaart met betrekking tot bijvoorbeeld informatievoorziening
en functies. Maar ook om te weten waar ze denken tegenaan te lopen als ze een interactieve kaart gebruiken. Verassend genoeg vinden
mensen het belangrijkste voordeel van een interactieve kaart dat het milieubewuster is, omdat het geen papier gebruikt. Mensen
vinden daarnaast het vaakst een voordeel dat in een interactieve kaart veel informatie verwerkt kan worden. Ook vinden ze het handig
dat hun locatie te tracken is met een interactieve kaart. Mensen vinden het ook handig dat de info klikbaar is en het weer weg kan
worden geklikt. Daarna wordt een interactieve kaart het vaakst handiger/compacter genoemd. Deze antwoorden zijn in de figuren op de
volgende pagina af te lezen.
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Wellicht hebben de voorbeelden van de twee dierentuin apps die genoemd zijn de antwoorden beïnvloed. Mensen vinden namelijk een
interactieve kaart gebruiken in combinatie met een tocht of spel een leuk idee. Mensen geven ook vaak aan welke informatie ze willen
zien op een interactieve kaart. Hierbij hebben ze bijvoorbeeld geboortes, voedertijd, horeca openingstijden en showtijden genoemd.
De interactieve kaart voor De Oliemeulen mag niet druk worden aangezien het maar een klein scherm is waar mensen op moeten kijken.
Ook kan niet alles erin worden gezet in verband met tijd. Functies als locatie tracken en bijhouden waar bezoekers zijn geweest worden
daarom functies die erin komen als daar nog tijd voor is, aangezien die voor het concept niet van belang zijn.
De grootste zorg van de mensen is dat een interactieve kaart afleidend kan werken, en dat ze continu op hun mobiel moeten kijken
waardoor ze niet het park zelf meemaken. In het begin zou het concept een digitale ervaring worden. Mensen staan niet te wachten
op een ervaring waar de hele tijd een mobiel voor nodig is. Vaak wordt aangegeven dat een uitje een mobiel-vrije dag is. Daarom is
“digitaal” in de onderzoeksvragen veranderd naar “transmediaal”. Dit verandert dat voor de ervaring van het concept mensen minder
naar hun telefoon hoeven te kijken, en dat er meer fysieke elementen in komen. Denk hier aan puzzels, raadsels en het verhaal niet
digitaal maar fysiek in een boek met een opdrachtenpapier. Media zoals video, foto en geluid worden nog steeds wel verwerkt in de
webapp en deze worden ook gebruikt in de ervaring door de mensen die de ervaring meemaken.
Mensen zeggen ook dat ze bij het ontwerp afhankelijk zijn van een internetverbinding en dat dit onhandig kan zijn op punten waar geen
wifi is. Dit kan opgelost worden door het wifinetwerk van De Oliemeulen te vergroten, of er voor te zorgen dat de interactieve kaart alleen
gebruikt hoeft te worden op plaatsen in het park waar De Oliemeulen wifi biedt. Het probleem “lege telefoon” kan verholpen worden
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door mensen punten aan te bieden waar ze hun telefoon kunnen opladen. Op de site van De Oliemeulen kan ook vermeld worden dat er
een verhaaltocht is waarvoor bezoekers een telefoon nodig hebt en dat die voor vertrek goed opgeladen moet worden.
Mensen zijn ook bang dat het niet kindvriendelijk meer is omdat kinderen het bijvoorbeeld ook leuk vinden om een grote kaart vast te
houden en omdat het de jeugd weer naar een mobiele telefoon brengt. Ze verwachten ook dat het voor ouderen lastig gaat zijn. Dat
is ook een reden waarom naast een digitale kaart ook een fysieke kaart wordt aangeboden. Zij hebben bijvoorbeeld ook niet altijd een
smartphone, wat ook een aangegeven nadeel is.
Mensen geven ook aan dat ze graag een fysiek aandenken willen aan de uitstap. Mochten bezoekers met kinderen de tocht doen met
enkel de digitale kaart, dan kunnen de kinderen achteraf iets uit de schat meenemen naar huis. Daarmee is dit probleem gelijk op gelost.
Er zijn meer punten die mensen benoemen als minpunten, maar die met dit concept nooit een probleem zullen zijn. Bijvoorbeeld dat de
app voor de interactieve kaart niet bij iedereen op de mobiel past in opslag, of dat mensen niet een app willen installeren voor eenmalig
gebruik. Het design van de interactieve kaart wordt een webapp. Deze is dus te bereiken via een link, of bijvoorbeeld via QR-codes door
het hele park heen. Er hoeft geen app geïnstalleerd te worden. Mensen zijn ook bang dat de kosten hoger zullen zijn bij een bezoek aan
het park, terwijl dat niet persé hoeft. Het is mogelijk dat De Oliemeulen extra geld vraagt voor de tocht, maar niet aan iedere bezoeker.
Voor een startpunt van het ontwerp is gevraagd wat mensen van de ontwerpen vinden van twee
dierentuin plattegrond apps. De vormgeving van deze apps is te zien met de grafieken van de
antwoorden van deze vraag op de volgende pagina. Deze apps zijn in ontwerp een contrast
van elkaar. Hieruit is gekomen dat de meeste mensen Wildlands het mooiste design vinden
hebben. Ook is gevraagd waarom ze dat vinden. Op de volgende pagina is de vormgeving van de
Dierenrijk app te zien. Ook staan daar de grafieken met de plus- en minpunten van Dierenpark De
Oliemeulen.
Het pluspunt wat het vaakste genoemd is door de respondenten over de app van Dierenrijk is dat
deze overzichtelijker of duidelijker is. Daarna wordt het vaakste genoemd dat de felle kleuren leuk
zijn voor kinderen. Ook vinden ze dat ondanks de kleuren dat deze app rustiger oogt.
De minpunten die het meest worden genoemd bij Dierenrijk zijn dat de app onoverzichtelijk is.
Mensen vinden het kleurgebruik niet goed en ze vinden het een te digitaal uiterlijk hebben. Dit
hangt samen met het antwoord “past niet bij een dierenpark”.
De respondenten waren beter te spreken over de app van Wildlands in Emmen. Het design van de app en de grafieken van de begrippen
die de respondenten het meest hebben genoemd zijn te zien op de figuren op de volgende pagina. Wat het vaakst is genoemd is het
realistische kleurgebruik. Ook vinden mensen deze app overzichtelijker en realistischer. Ze vinden deze ook duidelijker in design, ook
wordt er benoemd dat het navigatiekaart design goed past. De respondenten lijken ook vaker te spreken met woorden die duiden op een
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immersie zoals “spannend” of benoemen ze dat het meer lijkt alsof ze op reis zijn. Aangezien de realistische stijl wat weg heeft van een
navigatiekaart past deze ook goed bij dit afstudeerproject. De webapp van dit afstudeerproject meer richting de realistischere stijl gaan
dan een felgekleurd onrealistisch design.

(Iculture, 2018).

(Iculture, 2018).
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Het grootste deel van de respondenten denkt dat ze het concept
voor De Oliemeulen leuk zouden vinden als zij nu een kind
waren en dat ze het dan hadden willen doen. Dat is te zien in de
grafiek rechtsboven. Voor dit project is dat een indicator dat dit
afstudeerproject De Oliemeulen zal helpen te verbeteren.
Als richtlijn voor het project is het ook belangrijk om te weten hoe
lang de ervaring moet worden. Uit de grafiek midden rechts is af
te lezen dat de meeste mensen denken dat een halfuur tot een
uur goed is. De ervaring zal waarschijnlijk zo gemaakt worden dat
deze ongeveer een halfuur tot een uur duurt. Als tijdens het testen
van de ervaring blijkt dat de ervaring 1,5 uur duurt en men dit te
lang vindt, dan is het duidelijk dat deze ingekort moet worden
tussen 30 minuten en 1 uur. De ervaring mag niet te snel voorbij
zijn, maar het moet ook niet zo lang zijn dat het kind er mee wil
stoppen en wat anders wil doen.
Ook zijn de respondenten gevraagd wat de beste verhouding is
tussen het verhaal en de activiteiten. Deze resultaten zijn in de
figuur rechtsonder te zien. Niemand heeft aangegeven alleen
verhaal te willen. 40 Mensen en daarmee de meesten geven aan
iets meer opdrachten dan verhaal te willen.
Dit laat zien dat het voor de ervaring het beste is als de tocht
vooral activiteit gaat hebben in plaats van verhaal.
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Tijdens de tocht wordt er media gebruikt, waaronder ook video. Hierbij is het belangrijk dat de video’s niet te lang zijn. Daarom
is er gevraagd hoe lang de video’s die gebruikt worden maximaal mogen zijn. Deze video’s worden gezet in de interactieve kaart
op de diereninformatie pagina van het desbetreffende dier. Deze pagina is voor de bezoeker te bereiken via een QR-code op het
informatiebordje in het park bij het dier. 42,1% Geeft aan dat ze denken dat de video een maximale lengte mag hebben van 20 seconden.
Met 34,7% is het meest gekozen antwoord wat daarna komt een lengte van 30 seconden. De video’s in de interactieve kaart zullen dus
waarschijnlijk 20 tot 30 seconden duren.
Ook is het belangrijk of mensen liever een uitgestippelde route
hebben, of liever zelf de volgorde bepalen. Het resultaat daarvan is op
de figuur links te zien. Een kleine meerderheid geeft aan dat ze liever
zelf kiezen hoe ze lopen. In principe wordt er al een route voorgelegd.
Doormiddel van raadsels en puzzels worden de gebruikers van de
tocht verteld waar ze heen moeten. Aangezien het verhaal niet meer
in de interactieve kaart staan kunnen mensen van de route afwijken.
Hierdoor kan het verhaal aan de kant worden gelegd om het later
weer terug op te pakken.
Voor het gebruik voor de interactieve kaart is het belangrijk
om te weten of de gebruikers het storend vinden dat ze een
internetverbinding nodig hebben. De grafiek daarover is op de figuur
links te zien. Iets meer dan 1/6e heeft aangegeven dit wel storend te
vinden. Een grote meerderheid heeft hier dus geen moeite mee.
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Antwoorden van de doelgroep
Leeftijd: 9
Basisschool/Middelbare school
Man
Goed aan de Oliemeulen: Vogelshow, reptielenshow en het stinkdier aaien.
Heeft liever een digitale kaart. De voordelen van een interactieve kaart zijn dat je thuis al informatie op kan zoeken.
Nadelen digitale kaart: niet iedereen heeft een telefoon en telefoon kan leeglopen.
Heeft een voorkeur naar de kaart van Dierenrijk.
Hij zou wel de verhalenroute doen omdat hij van speurtochten houdt.
Hij denkt dat deze activiteit maximaal een halfuur zou kunnen duren zodat het leuk blijft.
Verhaal 1 2 3 4 5 Activiteit
Het is beter als je zelf kan kiezen hoe je loopt.
Interactieve onderdelen die leuk zijn: “foto’s, video’s, dierengeluiden, quizvragen en hints.
Video’s zouden maximaal 20 seconden mogen zijn.
Vindt het niet storend dat telefoons met internetverbinding gebruikt moeten worden.
Interessante onderwerpen: Groot worden, de wereld ontdekken als dier, dierenspelletjes.
Leeftijd: 11
Basisschool/Middelbare school
Man
Is nog nooit naar De Oliemeulen geweest.
Vindt papieren kaart beter.
Voordelen van een interactieve kaart zijn dat je het scherm in en uit kan zoomen.
Nadelen zouden kunnen zijn dat de app niet zou werken.
Heeft een voorkeur naar Dierenrijk qua design.
Zou wel de interactieve verhalenroute doen omdat die het leuk lijkt om dit te doen en te ervaren.
Hij denkt dat deze activiteit maximaal een halfuur zou kunnen duren zodat het leuk blijft.
Verhaal 1 2 3 4 5 Activiteit
Het is beter als de route al is uitgestippeld.
Leuke interactieve onderdelen: Foto’s, video’s, dierengeluiden en quizvragen.
Video’s zouden maximaal 20 seconden mogen duren.
Vindt het niet storend dat telefoons met internetverbinding gebruikt moeten worden.
Interessante onderwerpen: Geluiden, eten, vijanden, zijn er nog bedreigd.
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Leeftijd: 12
Basisschool/Middelbare school
Vrouw
Vindt de bijzondere dieren van De Oliemeulen leuk.
Niets mist.
Vindt papieren kaart beter.
Voordelen van een interactieve kaart zijn dat je meer informatie kunt krijgen.
Nadelen zouden kunnen zijn dat de app niet zou werken bij een storing.
Heeft een voorkeur naar Wildlands want die ziet er echter uit.
Zou wel de interactieve verhalenroute doen omdat die routes lopen leuk vindt, en verhalen lezen en luisteren ook leuk vindt.
Ze denkt dat deze activiteit maximaal anderhalf uur zou kunnen duren zodat het leuk blijft.
Verhaal 1 2 3 4 5 Activiteit
Het is beter als de route al is uitgestippeld.
Leuke interactieve onderdelen: Quizvragen en hints.
Video’s zouden maximaal 30 seconden mogen duren.
Vindt het wel storend dat telefoons met internetverbinding gebruikt moeten worden want wanneer er storing is werkt het niet.
Interessante onderwerpen: Eten, waar de dieren vandaan komen en wat er bijzonder is aan het dier.
Leeftijd: 6
Basisschool/Middelbare school
Vrouw
Vindt het aanraken van dieren super leuk, verhalen over de uiltjes, een gier die door de tent vloog toen het regende, en vindt Kriebeltje de
krulhaar vogelspin leuk.
Niets mist binnen De Oliemeulen.
Vindt papieren kaart beter.
Voordeel van een interactieve kaart is dat je hem niet hoeft op te vouwen
Nadeel is dat een interactieve kaart klein is.
Heeft een voorkeur naar Wildlands want die ziet er echter uit.
Zou niet de verhalenroute doen omdat ze zelf wil kiezen waar die heen gaat, ook al lijkt haar mama het wel leuk.
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Survey 2: “Op ontdekking!”
De volgende survey is in een keer ingevuld door 3 kinderen. Aangezien deze antwoorden makkelijk te verwerken zijn, zijn de resultaten
inclusief de vragen hieronder te zien.
1 Hoe oud ben je?
8(Benthe), 11(Thijn) en 12 jaar(Myrthe)
2Iemand die op reis gaat om nieuwe dingen te zoeken heet een ontdekkings-reiziger. Hij of zij kan zoeken naar nieuwe dieren of planten,
en nog veel meer!
Welke ontdekkingsreizigers ken jij? Je kan ze kennen van televisie, of je hebt over ze geleerd op school.
Columbus, Abel Tasman en David Livingstone (schoolkennis vanaf groep 5/6)
3 Wat voor dingen denk jij dat hij of zij mee op reis neemt?
Verrekijker, eten, tent, zakmes, kompas, zaklamp (knijpkat), landkaart, touw.
4 Hoe kunnen die worden gebruikt tijdens de reis?
Nieuwe dingen ontdekken, zien, dingen opzoeken, informatie aanvullen, overleven.
5 Wat wordt er gevonden tijdens een reis denk je?
Fossielen, landen, stenen, schelpen, nieuwe plantensoorten en diersoorten, nieuw land / natuur.
6 Als er wat leuks wordt gevonden, waarover kan de reiziger dan schrijven?
Geen idee, moeilijke vraag. Kenmerken ervan, gelijkenissen, overeenkomsten, afkomst.
7 Als jij op reis gaat naar een oerwoud of jungle. Wat wil je dan weten, vinden of doen?
Nieuwe dieren en planten ontdekken, foto’s maken, in een tentje overlevingstocht maken, drinken uit kokosnoten, schatten zoeken /
vinden.
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8 Soms tekent of schildert een ontdekkingsreiziger. Wat vind jij de mooiste manier van tekenen of schilderen? Of hoe denk jij dat ze
dingen zouden tekenen of schilderen?

Benthe & Myrthe: In kleur met waterverf

Thijn: In kleur met potlood

O Zonder kleur met inkt			

O Zonder kleur met potlood

Schilderen en tekenen met (natuur)producten die daar in dat land aanwezig zijn.
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Competitive analysis
Het voordeel wat De Oliemeulen heeft, is dat de bezoeker heel dicht bij de dieren kan komen. Hierdoor is interactie met dieren mogelijk.
Sommige dieren zijn bijvoorbeeld vast te houden. De interactie met de dieren zou goed gebruikt kunnen worden in het ontwerp. De
persoonlijkheid van de dieren kan veel meer naar voren komen bij De Oliemeulen vergeleken bij grotere dierentuinen zoals Ouwehands
dierenpark. Vaak zijn de dierenverzorgers de enigen die persoonlijkheden van de dieren kennen, maar met dit ontwerp kunnen de
bezoekers die ook leren kennen. Het ontwerp is niet enkel digitaal, maar ook fysiek. Hierdoor wordt het een transmediale beleving.
Hierdoor krijgt de gebruiker van de beleving meer mee van het park, dan wanneer de beleving digitaal is.
De afstudeeropdracht wordt een transmediale speurtocht, en het is belangrijk dat deze uniek is vergeleken met bestaande vergelijkbare
ervaringen. Andere dierenparken hebben apps, maar er wordt geen gebruik gemaakt van storytelling als focus in transmediale setting.
(Iculture, 2018).
Een gelijksoortige ervaring is wat “expeditie” genoemd wordt bij Zooparc Overloon. Daar gaan bezoekers op ontdekkingsreis met een
eigen dierengids. Bezoekers moeten in de verschillende gebieden van Zooparc Overloon verschillende dieren zoeken, vragen en puzzels
oplossen en daarbij de stempels verzamelen. Deze opdrachten staan in een dierengids.
Het verschil tussen de expeditie en met het afstudeerproject is dat bij het afstudeerproject alles veel meer verbonden staat. De info
staat gebundeld in een interactieve plattegrond: De locatie van de dieren, de informatie over de dieren. Ook kan zijn dieren te filteren.
Zooparc Overloon gebruikt zelf ook geen interactieve plattegrond. Er wordt bij Zooparc ook niet vermeld dat er gebruik gemaakt wordt
van media. Bij Zooparc krijg men ook een eigen dierengids met puzzels en opdrachten die worden afgestempeld, maar bij Zooparc zit er
geen verhaal aan vast. (Bianca. 2020) (Zooparc Overloon, Z.J.)
Eerste Expert interview
Eerste expert interview met Michelle Janssen
De interactieve kaarten zijn doorgenomen met Michelle Janssen, 3e jaars studente HBO ICT & media design. Met haar is gekeken naar
de UX-design van de interactieve kaart. Op de screenshots is te zien waarover Michelle tips heeft gegeven.
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PC versie
Michelle zegt over de onderstaande screenshot dat het beter is om boven in de balk “Het Oliemeulenwoud” links neer te zetten. Het is
beter als de balk met het bos-icoon en het dieren-icoon onderaan staan. Onder de icoontjes kan je klein neerzetten wat het is. De filter
moet uit de balk en moet links neergezet worden. Hiervan kan een uitschuifbare pop-up gemaakt worden die over de legenda heen
schuift. Bij de legenda moeten de woorden naast een kleurblokje worden gezet, en er omheen een apart legendavlak.
De diereniconen moeten groter en bij de klikbare onderdelen kan een hover-effect worden toegepast zodat het duidelijker is dat het
klikbaar is.
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Deze pagina mag rustiger van Michelle. Dit kan worden gedaan door meer tussenruimte en 2 rijen aan dieren te maken in plaats
van 3. Het icoontje van de filteroptie hoeft er niet bij te staan want “filteropties” staat er al bij. Ook hier filteroptie links houden voor
consequentie.
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De verdieping knop (zichtbaar als een dakje met een pijltje) kan geplaatst worden in een rondje als knop. Hierdoor is het duidelijker dat
deze klikbaar is. Het is beter als het onderste deel van het huisje ook aanwezig is zodat het duidelijker is dat het een huisje is. Hierdoor
snappen mensen beter wat er met de knop gedaan kan worden.

33

Bij leeftijd en gewicht “maximaal” neerzetten, anders lijkt het of het om een specifiek stokstaartje wat in het park leeft gaat. Deze pagina
zou er beter uit zien als er meer witruimte gecreëerd zou worden.
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Mobiele versie
Voor de filterpagina is het beter als de
hele pagina gebruikt wordt, en uitklapbare
filters zoals: vacht, dieet, leefgebied, etc.
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Icoontjesbalk boven kan naar onderen
geplaatst worden en tekst van wat
het is onder de icoontjes plaatsen.
Het Oliemeulenwoud boven houden
en links centreren. Rechtsboven in de
balk kan een tandwiel gezet worden
voor taalinstellingen in plaats van de
vlaggetjes.
Foto van het stokstaartje kan kleiner,
het geluid bovenaan plaatsen zodat
gebruikers van de webapp daarvoor niet
hoeft te scrollen. Kinderen vinden het
geluid waarschijnlijk interessant en willen
er direct op klikken. Maak duidelijk dat
er naar beneden geswiped kan worden.
Voeg icoontjes toe waarmee de foto
groter gemaakt kan worden. Kruisje
van links naar rechtboven plaatsen en
groter maken. Zorg dat de zoekbalk in
het scrollvak staat zodat het evenredig
opgevuld is. Bij de dieren pop-up kan de
icoontjes balk weg. Hierdoor is er meer
ruimte voor diereninfo.
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Kaart kan verticaal erin worden gezet.
Nu is er veel te veel witruimte. In
en uitzoom icoontjes weg, net als
de icoontjes van de legenda. In en
uitzoomen kan met vingers gedaan
worden. De legenda kan aangepast
worden naar kleurvakken met
woorden er naast.
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Prototype 2 Mobiel
De volgende link is de link naar het 2e mobiele prototype. In deze prototype zijn de opmerkingen van Michelle Janssen verwerkt. De link
naar dit prototype is HIER te vinden.
Dit prototype is vervolgens ook weer getest door Michelle voor feedback. Haar feedback was het volgende:
1 Voor kinderen is de tekst is echt klein, zelfs kleiner dan de standaard Apple tekst. Daar moet naar gekeken worden.
2. Wees voorzichtig met lettertypes met alleen hoofdletters, dat vermindert de leesbaarheid drastisch.
3. Het filter icoontje is klein.
4. De kaart op het begin kan iets kleiner gemaakt worden, dan wordt het rustiger en duidelijker.
5. In het menu kan de tekst groter, kinderen kunnen dat waarschijnlijk niet lezen.
6. Bij dieren is er een header, doe dat bij de plattegrond ook. Dan is het gelijk duidelijker dat het een plattegrond is.
7. Nu lijkt het dat de klikbare iconen niet bij de legenda horen.
8. De manier om uit een gebouw te komen is onduidelijk, maak hier ook een kruisje van.
9. Denk na over de flow van de interactieve kaart.
(Janssen, 2021)
Deze feedback is verwerkt in een 3e prototype en is HIER te vinden.
Tijdens het maken van deze versie is er verschillende malen feedback gevraagd aan mensen. Daaruit bleek dat het soms nog lastig
te zien is wat wel en wat niet klikbaar is. Het is dus belangrijk dat bij het einddesign het duidelijk is wat de klikbare delen zijn en wat
niet klikbaar is. Daarom zijn er in deze versie donkere lijnen gezet rond het klikbare gebouw en de dieren. Tijdens het maken van
deze kaart is er meer gericht op het uiteindelijke design. Het is belangrijk dat er tussen de onderdelen van het ontwerp een goede
samenhang is. Dit moet overkomen in het design van de interactieve kaart, de informatiebordjes en andere onderdelen van het concept.
Overeenkomende onderdelen in het design zijn bijvoorbeeld de terugkomende groene folders en het bruine papier.
Samen met De Oliemeulen begeleidster Patricia Neuteboom is er gekeken naar een lettertype. Om het design net iets meer in het
junglethema te houden zijn er 2 van de lettertypes uitgekozen waarbij het lijkt alsof ze geschreven hadden kunnen zijn door de
ontdekkingsreiziger. Deze zijn terug te zien in de interactieve kaart, het ontdekkingsreizigerboek, het antwoordenvel en ook in het
informatiebordje. Ook worden dezelfde symbolen gebruikt voor de leeftijd, het gewicht en het type dier bij de uitleg over een dier.
In het ontwerp is de plattegrond nog niet veranderd in uiterlijk. Dit is nog niet gedaan omdat er nog gewacht moest worden op
resultaten van de tweede enquête over ontdekkingsreizigers. Ook is er besloten het park verticaal af te beelden op de interactieve kaart
met het noorden boven. Hierdoor is er veel minder witruimte. Deze wordt alleen wel overlapt met de verticale legenda. Daarom is de
legenda uitklapbaar. De legenda is verticaal omdat deze horizontaal in de breedte een groter deel van het beeld inneemt.
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Tweede expert interview
Interview met Monique van Hest, Docent Transmedia design en kinderboekenschrijfster
1 Na het horen van het concept voor Dierenpark de Oliemeulen, wat vind jij de sterke punten
van het concept?
Dat de zoektocht zowel online als offline is. Er zijn meerdere mogelijke mysteries, kinderen zijn nieuwsgierig. Een leuk onderdeel is het
boek waar niet in geschreven kan worden, en een antwoordenvel waar je wel op mag schrijven. De schat is ook een goed onderdeel,
omdat je dan een prijs mee naar huis mag nemen als een tastbare herinnering van de ervaring. Dit kan stimuleren dat de kinderen terug
willen omdat ze herinnerd worden aan de ervaring bij De Oliemeulen.
De beloning hoeft niet letterlijk een schatkist te zijn. Probeer samenhang te krijgen in het verhaal met betrekking tot de schat. De
combinatie van de ouders en kinderen is leuk. De kinderen kunnen zelf de ontdekker zijn, maar doordat ze bijvoorbeeld net niet de
infobordjes kunnen lezen hebben ze hulp nodig van een ouder. Dit kan zorgen voor een familiegevoel omdat ze het dan samen doen.
Het is leuk dat er extra verhalen of extra routes aan het boek toe te voegen zijn. Hierdoor kunnen terugkerende klanten nog een keer
terugkomen en een nieuw verhaal volgen.
2 Na het horen van het concept voor Dierenpark de Oliemeulen, wat vind jij de aandachtspunten van het concept?
Grote woorden zoals “ontdekkingsreiziger” moet je uitleggen met een verhaaltje. Anders is het mogelijk te moeilijk voor de kinderen en
dan haken ze al snel af. Voor moeilijke woorden kan je de kinderen een korte uitleg erover geven waardoor ze zich inleven in het woord.
Hoe zet je de speurtocht op de website of sociale media als je ernaar kijkt op marketing gebied? Hoe trigger je dat mensen de
speurtocht te doen?
De vorm van het herbruikbare boek moet passen bij het verhaal, het boek moet stevig zijn zodat het hergebruikt kan worden en er
moeten later nog meerdere routes aan toegevoegd kunnen worden. Zoek een milieubewuste en natuurlijk uitziende sluiting van het
boek om het te binden. Dit geldt ook voor antwoordvellen, al is het daarbij wat minder van belang omdat deze niet herbruikbaar hoeven
te zijn.
Het antwoordvel kan specialer worden gemaakt zodat het niet alleen een A4tje is waar antwoorden op geschreven kunnen worden. Er
kan bijvoorbeeld een paspoort van worden gemaakt, of een klein opvouwbaar boekje. Als het een paspoort is, wordt deze dan steeds
dikker? Dat er een stempel/pagina bij komt als er weer een nieuw verhaal volbracht is waardoor het steeds dikker wordt. Hierdoor past
het beter bij het verhaal. Hier moet dan ook wat bewaarbaars van worden gemaakt waardoor de kinderen terug willen.
3 Wanneer je een boek schrijft voor kinderen, is er dan een structuur die je aanhoudt? En zo ja, welke?
Monique zegt gewoon te beginnen. Haar structuur is normaal gesproken dat ze een storyline maakt met en plot. Per hoofdstuk kan je
uitschrijven wat er zal gebeuren en wat er verteld wordt. Deze worden dan later uitgelegd in detail. Hoofdstukken kunnen zijn per dier
zijn. In principe de rode draad van het verhaal neerzetten. Nog een mogelijkheid is bedenken wat voor tekst op de achterkant van een
boek kan staan om de ervaring uit te leggen.
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4 Wat raad je aan met betrekking tot een verhaal voor kinderen uit groep 4?
Maak het niet té kinderachtig: Kinderen zijn heel nieuwsgierig, ze willen veel weten. Fantasie vinden ze leuk. Laat het verhaal altijd goed
aflopen. Het mag spannend zijn maar niet té spannend. Leg jezelf niet te veel restricties op met wat té heftig is. Kinderen moeten zelf
onderzoeken.
5 Wat raad je af met betrekking tot een verhaal voor kinderen uit groep 4?
Te kinderachtig spreken is niet goed, niet te veel in restricties na gaan denken. Test voor het online komt. Gebruik niet te moeilijke
woorden. Symboliek begrijpen kinderen vaak niet, dus gebruik dat niet. Sommige vergelijkingen zijn moeilijk te begrijpen voor kinderen.
Zo min mogelijk woorden van meer dan 3 à 4 lettergrepen. Gebruik zo veel mogelijk korte woorden. Woorden kunnen kleiner gemaakt
worden met bijvoorbeeld verbindingsstreepjes, ook al is het niet officieel goed. Kortere synoniemen zoeken kan ook.
6 Hoe kan ik er voor zorgen dat de boodschap goed bij de kinderen blijft zodat dat het impact maakt?
Houd kinderen geboeid met interactie. Kinderen onthouden heel veel. Door interactie onthoudt het kind het beter. Kijk bijvoorbeeld naar
Huisje Boompje Beestje. Herhaling is belangrijk. Ervaringen hebben meer impact bij kinderen dan bij ons. Maak in verband met angsten
niet een te heftig verhaal.
7 Hoe kan transmedia kinderen op een educatieve manier ondersteunen met betrekking tot een dierenpark?
Verhalen op verschillende plekken tot leven laten komen, dan komen vaker met De Oliemeulen in aanraking. Dan is De Oliemeulen
meer een onderdeel van het leven van het kind. Het moeilijke bij kinderen is dat ze afhankelijk zijn van ouders om ergens heen te gaan.
Herinnering meegeven waardoor de klik blijft hangen: iets meegeven om mee naar huis te nemen.
8 Welke vormen van media zijn interessant om in te zetten bij kinderen?
Kinderen zijn beelddenkers dus gebruik beeld en spel. Kijken wat je officieel wel of niet mag gebruiken qua sociale media. Korte filmpjes
kunnen of liedjes kunnen.
Dierengeluid matchen met dieren. Poep en dierenpoten doen het altijd goed als onderwerp.
Ideeën van Monique
Voorwerpen kunnen opgehaald worden op verschillende plekken, deze kunnen bijvoorbeeld in de omgeving hangen. Daarbij is het
belangrijk dat er geen rijen vormen bij dat onderdeel, dit zou de locatie verklappen.
Extra vraag: Wat voor soort puzzels kan ik in het verhaal verwerken?
Het is belangrijk of je een nepwereld wil creëren of dat je wil linken naar het echte.
Bij de puzzels kan je de ouders betrekken, maar het is leuker als vooral de kind de leider is. Voor nu wordt er aan de juiste type puzzels
bedacht. Voor inspiratie kan er gekeken worden naar puzzels die educatieve uitgeverijen digitaal aanbieden en kan er gekeken worden
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naar wat voor spellen speelgoedwinkels aanbieden. Puzzels zijn mogelijk waar je woordjes legt of kleuren matcht. Je kan ook fysiek
puzzelen. Puzzels met plaatjes van dierenogen, huid(texturen) van dieren en of ze bijvoorbeeld koudbloedig of warmbloedig zijn, zijn
ook opties. Of met de hartslag, deze zouden verschillend zijn door de grootte van dieren
Conclusies/ideeën uit het interview:
- Een puzzel/vraag over ogen van uilen zodat kinderen leren wat de kleuren van ogen van uilen betekenen met betrekking tot jagen.
- Een totebag waar de boekjes in gedaan kunnen worden? In het thema van Dierenpark de Oliemeulen en het verhaal. Deze kunnen de
mensen achteraf mee naar huis nemen. Als meer van dit soort onderdelen komen in de verhalenroute, dan is het misschien beter om
een klein geldbedrag te vragen als mensen de tocht willen doen?
- Houd woorden kort en maak je zinnen simpel. Probeer grote woorden beeldend uit te leggen.
(Hest, 2021)
Usp en missie
De USP’s van Dierenpark De Oliemeulen zijn dat mensen de dieren kunnen aanraken. Het park heeft een gemoedelijke sfeer, een
woonkamer gevoel. Ook hebben ze een groot reptielenbestand en willen ze het luchtig houden voor de bezoeker met humor
“Mensen kennis laten maken met vreemde, onbekende dieren om op die manier meer begrip te krijgen. Door het geven van voorlichting
betere leefomstandigheden te creëren voor reptielen (exotische dieren) in gevangenschap en bewustwording van bedreigingen in de
natuur.” (Neuteboom. 2018)
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Prototype
Prototype 1
Voor het eerste prototype, gemaakt rond de 4e week, zijn enkele plattegronden van De Oliemeulen gegeven vanuit De Oliemeulen. Een
van die plattegronden is te zien op de afbeelding in de figuur linksonder. Het doel van het prototype is om aan te tonen wat er bedoeld
wordt met interactie bij de webapp. Enkele onderdelen van die kaart zijn klikbaar. Enkele plekken zijn klikbaar gemaakt waardoor dieren
getoond worden. Ook is de trap klikbaar. Dit laat de interactie zien dat men in de webapp naar boven en naar beneden kan gaan in het
gebouw binnen het prototype. De afbeelding rechtsonder is een screenshot van dit prototype.
Het prototype bracht goed in beeld wat er bedoeld wordt met interactie, maar het is wel duidelijk dat bij de uiteindelijke versie van de
kaart duidelijk moet worden wat er wel en niet klikbaar is. De link naar dit prototype is HIER te vinden.

Prototype 2
Later in het proces, rond week 8 is er een prototype gemaakt van de gehele interactieve kaart. Dit prototype is beoordeeld door UXdesigner Michelle Janssen, te lezen in de expert interview. Dit prototype is HIER te vinden.
Prototype 3
De feedback van Michelle over de vorige versie is verwerkt in een 3e versie. Deze versie is HIER te vinden.
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Algemene veranderingen in het design
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Co-creation
Tijdens het ontwerpproces is er samengezeten met de doelgroep. Dit betreft een kind
van 6 jaar en haar moeder. Wel is hierover belangrijk om te melden: het kind zit in groep
3 maar heeft zelf groep 7 niveau. Voor haar zal het verhaal lezen en de puzzels maken
waarschijnlijk makkelijk zijn. Daarom is het helemaal belangrijk dat er naast haar met nog
andere kinderen getest wordt.
Wat doen ontdekkingsreizigers?
Goed zien met een vergrootglas, kijken in grotten, dino-onderzoek en in bomen klimmen.
Waar schrijven ze over?
Ze heeft een pissebed gevonden, deze heeft 8 poten en rare krulvoelsprieten. Het is een
Zeepissebed. Ze is op zoek naar dinosaurussen. Ze heeft een Brachiosaurus en T-rex
zonder scherpe tanden gevonden. Ze heeft een poot gevonden van een t-rex en een
Brachiosaurus.
Als jij een ontdekkingsreiziger was, wat zou je dan doen?
Dan was ik een Dino ontdekkingsreiziger en dan zou ik botten graven en met een roze
schep alles schoonvegen met een handveger. Ook zou ik in bomen klimmen.
Wat vind je leuk om te weten over dieren?
Vergelijkingen, bijvoorbeeld zo groot als een bus of zo snel als een auto op de snelweg.
(Koning, 2021)
Reflectie
Wat opvalt is dat het kind schutkleuren gebruikt voor de kleding en het vaak heeft over
dinosaurussen. Ze praat ook vaak over interacties met de omgeving, bijvoorbeeld dingen
zoeken of in bomen klimmen. Daar worden ook tools bij gebruikt zoals een vergrootglas.
Voor de ervaring kan het leuk zijn om de kinderen bijvoorbeeld een vergrootglas mee te
geven die ze nodig hebben bij één of meerdere opdrachten. Dit zal de emersie verbeteren en de kinderen meer het gevoel geven alsof zij
echt de ontdekkingsreiziger zijn. Hierbij kan je in het verhaal bijvoorbeeld opschrijven: “een echte ontdekkingsreiziger moet in de huid
kruipen van een dier om een dier te begrijpen”. Vervolgens wordt dit opgevolgd met een opdracht om in de huid van een dier te kruipen,
zoals bijvoorbeeld een trekvogel. Vervolgens gaat het kind op “trektocht” en krijgt die informatie over wat de dieren doen en meemaken
tijdens zo’n toch terwijl ze zelf een route lopen.
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Requirement list
Doormiddel van literature study en een survey is het duidelijk wat de wensen zijn van Dierenpark de Oliemeulen en haar bezoekers.
Wensen van Dierenpark De Oliemeulen
- Interactie met kinderen
- Gebruik maken van thematisering en storytelling
- Tours
- Verbeterde informatieborden
- Verbeteren website
- (Web)App
- Lage kosten
Wensen van Bezoekers
- Verbeterde informatieborden
- Duidelijkere wegbewijzering
- Plattegrond
- Een speurtocht
Samen met begeleidster Patricia Neuteboom en tijdens het expert interview met Monique van Hest zijn er eisen gekomen voor het
ontdekkersdagboek:
- Het moet stevig zijn waardoor deze lang meegaat
- Het moet er zo “natuurlijk” mogelijk uitzien. Alsof de ontdekkingsreiziger zelf het boek in elkaar heeft gezet.
- Er moeten nieuwe verhalen aan kunnen worden toegevoegd, zodat de bundel steeds dikker kan worden.
- Er moeten makkelijk meerdere boeken kunnen worden gemaakt.
- Handig in gebruik
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Moodboard
Op de volgende pagina’s zijn moodboards te zien. Het eerste moodboard is een moodboard van Dierenpark De Oliemeulen. Het tweede
moodboard is ter inspiratie voor het ontwerp van de plattegrond. Het derde moodboard is ter inspiratie voor een visueel aantrekkelijk
infobord. Het vierde moodboard laat zien wat voor spellen worden verwerkt in de speurtocht. Het vijfde moodboard zijn creatieve opties
voor de vormgeving van het ontdekkingsreiziger dagboek. Het zesde moodboard is gemaakt toen het verhaal over ontdekkingsreiziger
Sam met een ontdekkingsreiziger dagboek in een vroeg stadium was. Op dat moodboard kan je ook de eerste versie zien van de nieuwe
informatiebordjes. Op het zevende moodboard is te zien hoe het design van het informatiebordje tot stand is gekomen.
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3. Proof of concept

Deze flowchart maakt duidelijk hoe de bezoeker bij de speurtocht komt.
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Dit is de uitgestippelde en
meest directe route van de
speurtocht. Deze krijgt de
speler van de tocht natuurlijk
niet te zien. Ieder cijfer is een
stop in de tocht bij een dier.
Welke dieren precies bij die
stops horen is te zien op de
volgende twee pagina’s. Hierop
is ook kort samengevat welke
puzzels erbij horen, en hoe deze
elkaar opvolgen.

54

Op deze pagina staat de eerste helft van de puzzels in de tocht.
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Op deze pagina staat de tweede helft van de puzzels in de tocht.
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Twee van de puzzels zijn al duidelijker uitgetekend. Op deze pagina is de legpuzzel te zien die hoort bij de kikkers. Deze puzzel is uit
hout gesneden. Het kind moet het puzzelstuk leggen op de juiste plek. Op de tekst rechts op het bord staat de informatie die kort
uitgelegd wordt met een illustratie op het puzzelstukje.
Op volgende pagina staat het ooievaarspel. De speler kruipt in de huid van een ooievaar en leert over de tochten die ooievaars maken.
Dit spel brengt de speler van de ooievaars naar de alpaca’s.
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Dit is het uiteindelijke ontwerp van de informatiebordjes. De symbolen zijn op de volgende twee pagina’s te vinden. De
informatiebordjes zijn voor De Oliemeulen aan te passen in Canva. De online informatiepagina van de dieren is bijna gelijk aan dit
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Voor het ontwerp van
de informatieborden, de
diereninformatie borden
en de lijst met dieren zijn
symbolen gemaakt.

Maximale leeftijd Aantal kleintjes

Geluidsymbool

De stijl van deze
symbolen is gebaseerd
op de antwoorden van
de tweede survey “Op
ontdekking! ” waarin
gevraagd werd aan
kinderen hoe een
ontdekkingsreiziger zou
tekenen.
Op de volgende pagina
zijn meer symbolen te
zien.

Lengte dier

Gewicht dier

Dieet
60

Amfibie

Zoogdier

Weekdier

Vogel

Geleedpotige

Reptiel

Ringworm

Vis

61

Op deze schets en op de schets op de volgende pagina is te zien hoe de onderdelen van het concept met elkaar in verband staan.
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Dit is de brief die de speler
krijgt van Sam als die
begint aan de speurtocht.
Hierin legt Sam uit wat het
doel is van de speurtocht.
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4. Conclusie en aanbevelingen

De hoofdvraag “Waaraan moet een transmediale ervaring voldoen om de fysieke beleving van De Oliemeulen te verbeteren met behulp
van storytelling?” wordt hieronder met behulp van de deelvragen beantwoord.
Deelvragen
- Wat zijn de wensen en behoeften van klanten van De Oliemeulen met betrekking tot een transmediale storytelling ervaring?
Men vindt het belangrijk dat de ervaring niet te afleidend werkt. Mensen willen niet de hele dag hun mobiel in de hand houden bij een
dagje uit. Hierdoor missen ze de ervaring van in het park zijn. Mensen willen ook niet afhankelijk zijn van hun internetbundel. Ook zijn
ze bang dat hun mobiel leeg zou gaan door de ervaring. Kortom is het qua mobielgebruik dus belangrijk dat mensen niet te vaak hun
mobiel nodig hebben, en dat mensen geen zorgen moeten maken over de batterij van hun mobiel. Ze vinden het daarnaast belangrijk
dat het online gedeelte voor jong en oud te gebruiken is. Er wordt genoemd dat mensen ook graag een herinnering mee naar huis
nemen. Hiermee wordt een tastbaar voorwerp bedoeld.
Men wilt graag dat de ervaring informatief is. Mensen willen verhaal én activiteit waarbij de activiteiten de overhand heeft tegenover
verhaal. De ervaring zal ongeveer 30 tot 1 uur mogen duren.
- Wat zijn de wensen en behoeften van Dierenpark De Oliemeulen met betrekking tot een transmediale storytelling ervaring?
Dierenpark De Oliemeulen wil graag een interactieve activiteit voor kinderen. Het thema jungle komt niet goed naar voren in het park
waardoor de bezoekers niet altijd doorhebben dat er een thema is. Daarom mag het thema versterkt worden. Het park heeft ook
behoefte aan tours. Ze zijn er ook van bewust dat de informatieborden verbeterd mogen worden omdat deze nu inconsistent zijn. De
website mag verbeterd worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de bezoeker op de site te laten zien welke dieren te zien zijn in De
Oliemeulen. Helaas heeft het dierenpark geen groot budget. De uiteindelijke ervaring mag dus niet te veel kosten.
- Wat zijn het thema en de USP van De Oliemeulen, en hoe kunnen deze verwerkt worden in een transmediale ervaring zodat die aansluit
bij de idealen van De Oliemeulen?
Het is belangrijk dat de ervaring past binnen De Oliemeulen, daarom zijn de USP en de missie van de Oliemeulen in beeld gebracht. Er
zitten elementen van humor in, maar het moet ook leerzaam zijn. Ook is het belangrijk dat de kinderen leren over de bedreigingen die
dieren tegen komen in de natuur. Of dat nou een bedreiging vanuit de natuur zelf is, of de mens.
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- Hoe wordt De Oliemeulen fysiek ervaren, en wat kan aan die ervaring verbeterd worden?
De Oliemeulen heeft een aantal goede punten, en een aantal minder goede punten. De goede punten zijn vooral het goede personeel, de
knusse sfeer en de leuke shows die gegeven worden. Er is dus geen behoefte om deze punten te verbeteren.
De Oliemeulen heeft ook een aantal minder goede punten. De Oliemeulen wordt momenteel soms als rommelig en onoverzichtelijk
ervaren. Dit komt doordat wegbewijzering bijna niet aanwezig is. Ook is er geen plattegrond aanwezig. Het is dus belangrijk dat De
Oliemeulen daarin verbetert.
Er mogen ook meer momenten zijn qua interactie met bijvoorbeeld tours. Dit kan verbeterd worden met deze interactieve speurtocht. De
puzzels zorgen namelijk voor momenten van interactie in het park.
Sommige bezoekers vinden ook dat het park leerzamer mag. De informatiebordjes en vooral de online informatie over de dieren zal
zorgen dat de bezoekers meer leren over de dieren in het park.
Het blijkt ook dat veel mensen het onduidelijk vinden wat de route binnen De Oliemeulen is. Dit concept biedt voor de spelers van de
tocht een route in De Oliemeulen.
Enkele mensen vinden dat er meer activiteiten voor kinderen mogen zijn. Hierbij wordt ook een keer een puzzeltocht benoemd. Dit
concept biedt een puzzeltocht voor kinderen.
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5. Discussie

In de dertiende week van het onderzoek werd duidelijk dat het tweede concept financieel niet te realiseren was. Daarom werd dat
concept aangepast zodat de ervaring aan het einde van de afstudeerperiode te realiseren was.
De interactieve kaart kon hierdoor niet meer gerealiseerd worden en moest deze vervangen worden op een manier dat de algemene
ervaring niet belemmerd wordt. De ervaring zou optimaal worden als de plattegrond interactief was zoals in het tweede concept. Met
deze plattegrond kunnen dieren namelijk specifiek worden aangegeven en hing alle informatie die bezoekers nog misten samen in een
webapp. Nu komt er een algemene plattegrond beschikbaar voor bezoekers zodat deze niet regelmatig aangepast hoeft te worden. De
interactieve plattegrond speelt in op het feit dat enkele dieren regelmatig verplaatst worden binnen De Oliemeulen.
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7. Bijlagen

Bijlage 1: enquête vragen “Een extra activiteit binnen De Oliemeulen”
1Wat is je leeftijd?
- Open vraag
2 Wat is je werksituatie?
- Fulltime werkend
- Parttime werkend
- Met pensioen
- Basisschool/middelbare school
- Studerend
- Niet werkend
- Anders, namelijk....
3 Wat is je geslacht?
- Man
- Vrouw
- Zeg ik liever niet/anders
4 Heb je kinderen tussen de 6 en 12 jaar?
- Nee
- Ja, één kind
- ja, twee kinderen
- Ja, meer dan twee kinderen
5 Hieronder(volgende pagina van de exploratie) staan verschillende voorbeelden van andere dierenparken. Wat vind jij goed aan de
manier hoe ze zich online neerzetten? Denk aan de informatie die ze geven over het park of dieren, de vormgeving, hoe praktisch de site
is etc.
- Open antwoord
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6 Wat vind jij goed aan de manier hoe Dierenpark De Oliemeulen zich online neerzet? Denk aan de informatie die ze geven over het park
of dieren, de vormgeving, hoe praktisch de site is etc. Hieronder zie je afbeelding van de sociale media van De Oliemeulen.
- Open antwoord
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7 Als je wel eens naar andere dierenparken bent geweest: Wat vind je goed aan dat park? Schrijf hierbij op welk dierenpark je goed vindt.
Denk hierbij aan hoe je het het park ervaart, het personeel, vormgeving van het park, etc.
- Open antwoord
8 Ben je wel eens naar Dierenpark De Oliemeulen geweest?
- Ja
- Nee
9 Als je wel eens bent geweest naar Dierenpark De Oliemeulen: Wat vind je goed aan het park zelf? Denk hierbij aan hoe je het het park
ervaart, het personeel, de vormgeving van het park, etc.
- Open antwoord
10 Als je wel eens bent geweest naar Dierenpark De Oliemeulen: Wat mist/kan beter bij De Oliemeulen volgens jou? Denk hierbij aan een
activiteit in het park zelf, de opmaak van het park, informatie die je kan krijgen in het park, etc.
- Open antwoord
Veel andere dierenparken hebben apps, Dierenpark De Oliemeulen heeft dit nog niet. Het ontwerp gaat waarschijnlijk een (web)app
worden die gebruik maakt van een interactieve plattegrond, gefocust op een of meerdere verhalen.
11 Als je een dierenpark bezoekt, gebruik je dan liever een papieren kaart of een digitale interactieve kaart (een kaart waar je
bijvoorbeeld kan klikken op een icoontje, waardoor de kaart vervolgens meer informatie geeft)?
- Papieren kaart
- Digitale kaart
12 Hierboven (rechts) zie je twee voorbeelden van dierentuinapps die
gebruik maken van een interactieve kaart. Wat zijn volgens jou de
voordelen van een interactieve kaart vergeleken met een papieren kaart?
- Open antwoord
13 Wat zijn volgens jou de nadelen van een interactieve kaart
vergeleken met een papieren kaart?
- Open antwoord
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14 Als je de twee apps vergelijkt qua design, welke app vind je dan mooier en waarom?
- Open antwoord
15 Stel je voor: Je bent een kind tussen de 6 en 12 jaar en je bent in De Oliemeulen. Je hoort dat je een soort verhalenroute kan doen.
Deze route heeft een klikbare kaart van De Oliemeulen. Denk je dan dat je dit wil gaan doen?
- Ja
- Nee
16 Waarom denk je dat?
- Open antwoord
(Mensen die als kind de ervaring niet zouden willen doen, slaan vragen 17 tot en met 24 over )
Wat al bekend is, is dat de webapp die ik voor De Oliemeulen ga maken een interactieve plattegrond is van het dierenpark van De
Oliemeulen waarbij je ook de keuze hebt om één of meerdere verhalen te volgen. Denk hierbij aan een soort speurtocht met opdrachten.
Het zal waarschijnlijk gericht zijn op kinderen van 6-12. Hierbij zullen de jongere kinderen vaak begeleiding bij hebben zoals ouders of
een docent.
17 Hoe lang zal deze activiteit maximaal kunnen duren zodat het niet te lang wordt voor kinderen?
- Een kwartier
- Een halfuur
- Een uur
- Twee uur
- Anders, namelijk:
18 Wat vind je de beste verhouding tussen het verhaal en activiteiten binnen het verhaal van de (web)app? 1 Is vooral verhaal, 5 is
vooral activiteiten.
Verhaal 1 2 3 4 5 Activiteit
19 Vind je het leuker als de route voor je in de app al is uitgestippeld, of is het beter als je zelf kan kiezen hoe je loopt door het park?
- Het is beter als de route al is uitgestippeld
- Het is beter als je zelf kan kiezen hoe je loopt door het park
- Maakt niet uit

73

20 Het verhaal wordt interactief (kinderen zijn deel van het verhaal en kunnen dingen in het verhaal doen). Wat voor onderdelen vind je
leuk om in het verhaal te hebben, zodat het interactief wordt? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
-foto’s
- Video’s
- Dierengeluiden
- Quizvragen
- Hints waarme je verder in het verhaal komt/naar het volgende verhaal gaat
- Anders, namelijk
21 Als er video’s worden gebruikt in het verhaal, wat vind jij dan een geschikte maximale lengte per video?
-10 seconden
-20 seconden
-30 seconden
-40 seconden
-50 seconden
- 1 minuut
22 Voor het verhaal zal waarschijnlijk minimaal één telefoon met internetverbinding nodig zijn omdat bijvoorbeeld video’s onderdeel zijn
van het verhaal, vind je dat storend?
- Nee
- Ja
23 Als je ja hebt ingevuld, waarom?
- Open antwoord
24 Wat vind jij leuke onderwerpen voor de verhalen in de webapp met betrekking tot dieren? Noem enkele interessante onderwerpen.
- Open antwoord

74

