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Samenvatting
Het volledige project samengevat
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Aanleiding van het project
De afdeling Crew Safety & Security Training traint Cabin Crew met name op wettelijk
gedreven aspecten om Crew gekwalificeerd in hun functie aan boord uit te kunnen laten
voeren.
Voor de Covid-19 pandemie, betrof dit met name praktijk gedreven training. De afdeling
is sinds een aantal jaren een beweging aan het maken van 'directief leren' naar
'faciliterend trainen' waarbij de leerervaring en behoefte van de gebruiker steeds
centraler komt te staan.
Vanwege Corona moest de afdeling zich herorganiseren en is er in korte tijd online
training ontwikkeld, zodat crew toch gekwalificeerd kon blijven. Deze online training is
zo positief ontvangen door de gebruikers, dat Crew Safety & Security Training definitief
is over gegaan naar een vorm van online in combinatie met praktijk.
Deze online training staat echter nog in de kinderschoenen en behoeft verbetering ten
aanzien van de gebruikerservaring, om mede op het online domein het 'faciliterend' en
positief stimulerend trainen te kunnen borgen.
Onderwerp: Hoe kan een optimaal user friendly design, bijdragen aan het gevoel van
empowerment? Van verplichtleren naar zelfontwikkeling en verdieping van vakkennis.
Hoe stimuleer/trigger je leergedrag per individu binnen deze doelgroep (Cabin Crew).
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Positionering als ontwerper & doel
Positionering
Als Communication en Multimedia Designer met een passie voor UX Design sprak deze
afstudeeropdracht mij erg aan. Na een stage op het gebied van UX Design en de minor
Meaningful Data Design te hebben afgerond, sloot deze afstudeeropdracht goed aan
binnen mijn kader als designer.
Daarnaast ben ik altijd al gefascineerd geweest hoe er wordt gehandeld tijdens een
noodsituatie met de beperkte middelen in een vliegtuig vergeleken met een
noodsituatie op de grond.

Doel
De uitdaging die ik voor dit project heb gesteld, is een manier te vinden om de realiteit
van de fysieke training in de online training te kunnen verwerken via een interactieve
toepassing. Dit met als doel om voor de Cabin Crew een training vorm te geven die
noodsituaties op een flexibele leerwijze via interactieve scenario’s beleefbaar maakt,
zodat ze gedurende het hele jaar met een goed voorbereid gevoel aan boord gaan.
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Achtergrondinformatie KLM | CSST
Hier volgt informatie over het bedrijf waar dit afstudeerproject heeft
plaatsgevonden, om de context van het project in kaart te brengen.

KLM
De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) is in 1919 opgericht. Het is de oudste luchtvaartmaatschappij
die nog onder haar originele naam opereert [1].
Sinds mei 2004 zijn Air France en KLM Royal Dutch Airlines de grootste Europese luchtvaartgroep geworden.
Air France en KLM vervoeren samen ruim 77 miljoen passagiers per jaar en beschikken over 548 vliegtuigen.
Dagelijks voert de combinatie vluchten uit in een netwerk met 318 bestemmingen in 118 landen [2].

CSST
De Crew Safety & Security Training (CSST) afdeling binnen KLM houdt zich bezig
met het ontwikkelen van de trainingen voor de Cabin Crew*. Dit houdt in dat ze
lesmateriaal in verschillende vormen voorschotelen bij de (toekomstige) cabin
attendants.
Zo worden bijvoorbeeld tijdens de training cases van incidenten klassikaal
behandeld, waarbij de cursisten gezamenlijk met elkaar een oplossing moeten
bedenken. Ook wordt op locatie geoefend met apparatuur, bijvoorbeeld de
deuren van verschillende vliegtuigtypes, reanimatie en scenario's in een simulator.
* Cabin Crew: Verzamelnaam voor de cabin attendants aan boord van een
vliegtuig.

RY training
De Recurrent Yearly (RY) training betekent letterlijk vertaald "jaarlijks terugkerend".
Deze training is bestemd voor de cabin attendants en wordt elk jaar eenmaals
herhaald. Dit met als doel om de kennis op te frissen en mogelijke aanpassingen in
de procedures aan te leren.
Het eerste gedeelte van de training bestaat uit een online examen dat eerst gehaald
moet worden, voordat de cabin attendants verder kunnen naar het tweede deel,
namelijk de fysieke training. De invulling van deze training komt later nog aan bod.
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Hoofdvraag en deelvragen
Onderzoeksvraag
“Hoe kan een multimediale training bijdragen aan het gevoel van empowerment, zodanig dat de Cabin Crew middels scenario's
zich flexibeler kan inleven in de geschetste situaties, en de opgedane kennis beter kan toepassen in de realiteit?”
Door meerdere Design Research methoden toe te passen, is uiteindelijk via de Proof of concept een antwoord op deze hoofdvraag geformuleerd.

Deelvragen
Multimediale training

Empowerment

- Wat is de meerwaarde van een multimediale training? (Pagina 14)

- Wat is empowerment? (Pagina 15)

- Hoe worden multimediale trainingen in andere contexten toegepast? (Pagina 31)

- Hoe ontstaat empowerment bij de Cabin Crew? (Pagina 15)

- Hoe maak je een multimediale training flexibel? (Pagina 43)

- Hoe ervaren cabin attendants een gevoel van empowerment?
(Pagina 23)

- Hoe draagt een multimediale training bij aan een gevoel van empowerment? (Pagina 51)

Deze deelvragen zijn tijdens de onderzoeksfase en conceptfase beantwoord, door verschillende Design Research methoden toe te passen.
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Onderzoek
Belangrijkste bevindingen deskresearch
Multimediale training

Empowerment

Het voordeel van een multisensorische training is aanzienlijk bij
audiovisueel leren met overeenstemmende audio. Ook bij nietovereenstemmende audio was het voordeel van multisensorische
training zichtbaar ten opzichte van unisensorisch leren.

Empowerment bestaat binnen het beroep van de cabin attendants uit
de volgende zes elementen:
1) Beslissingsvrijheid
2) Toegang hebben tot informatie en hulpbronnen

Belangrijkste bevindingen interviews

3) Keuzemogelijkheiden

Vanuit cursisten RY training (cabin attendants)

5) Kritisch leren denken

- De lange trainingsdagen zijn didactisch niet wenselijk, de concentratie valt weg.
- De huidige vorm van online training sluit niet aan bij het praktische beroep van
de cabin attendant, er is beperkte interactie.
- Er is een vraag naar het leren door middel van scenario’s, zoals een case based
study.
- Cabin attendants oefenen bij een vlucht van tevoren kort de benodigde theorie
om zelfverzekerd aan boord te gaan. Dit doen ze op hun gemak thuis.

6) Het belang van de groep inzien

Vanuit Product Owner RY training
- Ruimte voor uitbreiding online training, fysieke training zit volgepropt met
wettelijk verplichte onderdelen.
- Beperkte tijd om noodsituaties in simulator te trainen.
- Medische noodsituaties komen het vaakst voor en hebben didactisch genoeg
ruimte om op een creatieve manier te kunnen oefenen met scenario's.

4) Assertiviteit

Conclusie
De meerwaarde van een multimediale training en hoe empowerment bij de cabin
attendants een rol kan spelen is vastgesteld. Vanuit de doelgroep is gebleken dat er
een vraag is om online te leren via scenario's, met meer mogelijkheden op het gebied
van interactie. Daarnaast is er een ontwerpruimte vastgesteld waar het onderzoek op
inhaakt, namelijk het van tevoren oefenen op een vlucht.
Vanuit de Product Owner is een vraag gebleken naar het uitwerken van een online
medisch noodscenario. Door de beperkte tijd tijdens de simulatie kan een online
toepassing hiervan een goede aanvulling zijn.

8
30

Productdoel

Een multimediale training voor de Cabin Crew, die noodsituaties op een
flexibele leerwijze via interactieve scenario’s beleefbaar maakt, zodat ze
gedurende het hele jaar met een goed voorbereid gevoel aan boord gaan.
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Concept & prototypes
Het concept
Een interactief scenario in de vorm van een online training, waarbij de cabin attendant in een medisch noodscenario belandt. Hierbij wordt een beeld gegeven van de
situatie, waarna er keuzemomenten binnen het scenario plaatsvinden. Vervolgens worden er meaningful choices gemaakt, die invloed hebben op het vervolg van het
scenario. Dus bij een fout antwoord krijgt de gebruiker ook de consequenties van de gemaakte keuze te zien. De cabin attendant kan gedurende het hele jaar op een
flexibele manier oefenen op zijn/haar KLM iPad op deze noodsituaties.
Via een eerste prototype is het concept bij de doelgroep en experts getest (Figuur 1).
Deze werd overweldigend positief ontvangen. Vervolgens zijn er binnen het
concept meerdere iteraties en tests uitgevoerd (Figuur 2). De belangrijkste
bevindingen hieruit zijn:
Tijdsdruk: Door de visuele toevoeging van tijdsdruk wordt er misschien niet 100%
binnen een veilig leerklimaat geleerd, maar doordat de uitwerking zo dichtbij de
realiteit komt, waarbij tijd zo'n grote factor is, mag dat ten koste gaat van die
100%.

Figuur 1

Fout antwoord terugkoppeling: De verschillende manieren van terugkoppeling
werd door iedereen als positief ervaren. Wanneer een andere cabin attendant je
aanspreekt op je keuze, moet het wel duidelijk zijn dat er een fout is gemaakt.
Interactie: De toevoeging van interactie bij praktische handelingen is vooral voor
de jongere generatie aantrekkelijk. Hierbij moet wel rekening gehouden worden
dat de oudere doelgroep hier meer moeite mee zal hebben.

Conclusie

Figuur 2

Het interactieve scenario concept is erg positief ontvangen door de cabin attendants en experts binnen KLM. De doelgroep leert graag op een visuele manier. Via meerdere
iteratieslagen is het eerste prototype uitgebreid tot een realistische vorm van online trainen. Deze iteraties zijn ook positief ontvangen, maar door de mate van tijdsdruk en
interactie, zal er meer rekening gehouden moeten worden met de toegankelijkheid.
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Proof of concept
Emmersion
Emmersion is een interactieve vorm van online training, bestemd voor de cabin attendants van KLM.
In de applicatie kan worden geoefend op verschillende medische noodsituaties. Deze scenario's
variëren van ongeveer 3 tot 15 minuten. Elk scenario speelt zich af vanuit één perspectief, net als in
het echt. Hierbij is het aan de cabin attendant om tijdens het scenario met de beschikbare kennis
keuzes te maken. Deze keuzes hebben invloed op het vervolg van het verhaal. Foute keuzes worden
op verschillende manieren teruggekoppeld naar de gebruiker. Het is belangrijk dat er in een
noodsituatie snel wordt gehandeld, daarom vindt er bij de keuzemomenten tijdsdruk plaats. Bij een
keuzemoment staat de tijd niet stil en er is maar een beperkte tijd om een keuze te maken. Daarnaast
vindt er op verschillende manieren interactie plaats tijdens het scenario, zodat er actief wordt
stilgestaan bij praktische handelingen.

Conclusie
Er is een concreet antwoord gevonden op de onderzoeksvraag, in de vorm van een applicatie voor de
cabin attendants van KLM. In de applicatie kan op een flexibele manier, buiten de trainingsdag om,
worden geoefend op noodscenario's. Door zelf keuzes te kunnen maken die gevolg hebben op het
verloop van het scenario, komen de elementen van empowerment naar voren. Het ontwerp sluit goed
aan op de realiteit door gebruik te maken van echt beeldmateriaal, de toevoeging van tijdsdruk en
interactie bij praktische handelingen.
De ontwerpoplossing voldoet aan de opgestelde ontwerpcriteria en de elementen van
empowerment die tijdens het onderzoek aan bod zijn gekomen.
Er is nog ruimte voor uitbreiding op het concept, voornamelijk op het gebied van toegankelijkheid.
Door de tijdsdruk en de interactie tijdens het scenario zal de oudere generatie meer tijd nodig hebben
dan de jongere generatie. De toevoeging van moeilijkheidsgraden kan hierbij een onderscheid maken,
waarbij er meer user tests uitgevoerd moeten worden om een goede balans te vinden.
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Onderzoeksfase
Hier komen de toegepaste onderzoeksmethoden aan bod met
de daarbij verkregen inzichten over het onderzoeksthema en
de doelgroep.
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Toegepaste onderzoeksmethoden | Deskresearch
Er is deskresearch gedaan naar het onderzoeksthema om basiskennis te verkrijgen van de voornaamste onderwerpen.
Hierbij is via deskresearch onderzoek gedaan naar de invulling van cabin crew trainingen, de meerwaarde van multimediale training, en de betekenis van empowerment.

Oriëntatiegesprek KLM
Er heeft ten eerste een oriënterend gesprek plaatsgevonden met de opdrachtgever van KLM. Tijdens dit
gesprek zijn een aantal interessante invalshoeken besproken. Het relevantste onderwerp hierbij is het
merkbare verschil tussen de fysieke en online trainingen. Bij fysieke trainingen was ruimte voor persoonlijke
ervaringen, waarbij de Cabin Crew scenario's aan elkaar konden vertellen en toelichten. Dit soort gesprekken
zijn erg leerzaam, maar door de gedeeltelijke overgang naar online trainingen is dit niet meer van sprake.

Cabin Crew Trainingen
Er is via deskresearch onderzoek gedaan naar de Cabin Crew Trainingen, om inzicht te krijgen in de invulling
van deze trainingen. Deze Cabin Crew Training course verschilt per vliegmaatschappij, maar door wettelijk
verplichte onderdelen is er veel overlapping. Hieruit is gebleken dat de Cabin Crew een grote verscheidenheid
van trainingen heeft [3][4]:
-

Introduction to the airline industry
Air transport and flight operations
Crew responsibilities and cooperation
Managing abnormal and emergency situations
Medical emergencies onboard the aircraft
Dangerous goods
Aviation security
Customer service and interaction with passengers
Airline catering and onboard retail services
Cabin crew professional development
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Deskresearch
Wat is de meerwaarde van een multimediale training?
Bij een multimediale training worden, door verschillende media te combineren, meerdere zintuigen geprikkeld. Er is onderzoek
gedaan naar multisensorisch leren om te kunnen achterhalen wat de meerwaarde van een multimediale training is.

Wat is multisensorisch leren?

Multisensorisch leren houdt in dat de leerlingen
tijdens het leerproces gebruikmaken van meer dan
één van hun zintuigen. Deze leerstijl bevordert het
gebruik van activiteiten die een beroep doen op
onze visuele, auditieve, kinesthetische en tactiele
zintuigen [5].

Meerwaarde van multisensorisch leren

Een wetenschappelijk onderzoek van Ladan Shams en
Aaron R. Seitz [6] heeft inzichten verkregen over hoe
effectief en hoe breed inzetbaar multisensorisch leren kan
zijn. Wellicht vraagt men af waarom multisensorisch leren
effectief zou zijn. Gekeken naar de evolutie van ons brein, is
het gewend om in de natuur meerdere zintuigen te
combineren. Hierdoor kan het gebruik van maar één zintuig
tijdens het leren als onnatuurlijk worden ervaren.

Figuur 3

Uit het onderzoek van Ladan Shams en Aaron R. Seitz is
gebleken dat het voordeel van een multisensorische training
aanzienlijk was. Ten eerste bij audiovisueel met
overeenstemmende audio was er een duidelijke
vooruitgang, maar ook bij niet-overeenstemmende audio
was het voordeel van multisensorische training zichtbaar.

Legenda
Audiovisueel leren met
overeenstemmende audio
Audiovisueel leren met nietovereenstemmende audio
Unisensorisch leren (alleen
visueel)

Figuur 3
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Deskresearch
Wat is empowerment?
Er is deskresearch gedaan naar het gevoel van empowerment. Het doel hiervan was om een idee te krijgen wat
empowerment is en hoe het bereikt kan worden met het oog op de training van de Cabin Crew.

"Empowerment is het proces van versterking, waarbij de mens grip krijgt op zijn eigen
situatie en/of omgeving. Empowerment komt tot stand door het krijgen en hebben van
controle, het aanscherpen van bewustzijn en het vergroten van participatie [7]."

Hoe ontstaat empowerment bij de Cabin Crew?
Volgens Judi Chamberlin bestaat empowerment uit 15 elementen [8]. Hieruit zijn zes elementen gehaald,
die het meest relevant zijn voor het werk als cabin attendant:
1) Beslissingsvrijheid: In de gelegenheid zijn om zelf belangrijke
beslissingen te nemen over je leven.
2) Toegang hebben tot informatie en hulpbronnen: Om goede
beslissingen te kunnen nemen is het van belang dat iemand beschikt
over informatie, of dat iemand de informatie tot zich kan nemen.

4) Assertiviteit: Opkomen voor wat je wilt, je verwachtingen en behoeften.
5) Kritisch leren denken in plaats van geconditioneerd handelen.
6) Het belang van de groep inzien en niet het gevoel hebben er alleen voor te staan.

3) Keuzemogelijkheden: Door keuzes te mogen maken en
veranderingen te mogen aanbrengen heeft iemand het idee controle
en vrijheid te hebben over de situatie.
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Fieldresearch
Er is op meerdere manieren fieldresearch gedaan binnen KLM. Dit met als doel om inzicht te krijgen in de huidige vorm van online en fysiek
trainen. Het meest essentiële voor dit onderzoek was de verschillen tussen de online en fysieke training bloot te leggen.

Huidige vorm online training
De huidige vorm van online training is beperkt. Op het gebied van interactie zijn er alleen meerkeuzevragen en sleepvragen. Er zit weinig
variatie in de training en de modules zijn langdradig. Dit is in feite het tegenovergestelde wat men inbeeld bij het werk van een cabin
attendant. Het is namelijk een praktisch en sociaal vak, je zit niet uren achter elkaar op een scherm te werken. De mening van de Cabin
Crew zelf komt later aan bod. In Figuur 4 zijn een aantal voorbeelden te zien om een idee te geven van de invulling en interactie (iPad).

Figuur 4
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Fieldresearch
Trainingsgebouw KLM
In Figuur 5 is een verzameling te zien van de beschikbare trainingsapparatuur binnen
KLM. Hierop is onder andere de volgende trainingsapparatuur weergegeven:

Privé informatie

- Verschillende deurtypes waarbij scenario’s kunnen worden geprojecteerd
- Vliegtuigsimulatoren waarbij talloze scenario’s kunnen worden geprogrammeerd en
uitgevoerd, onder andere met hydraulica en schermen vanbinnen. Deze scenario’s
verschillen van hevige turbulentie tot evacuatie via de glijbanen.
- Brandlokaal

Figuur 5

Fysieke RY training

Conclusie

Daarnaast heb ik een fysieke RY (recurrent yearly) training meegevolgd om inzicht te
krijgen in de manier van leren tijdens zo'n fysieke training. Hierbij wordt een groep van
acht curisten begeleid door een trainer. Deze trainingsdag is erg praktisch en er wordt
onderling veel samengewerkt, bijvoorbeeld bij het reanimeren en het oefenen van
noodsituaties in de simulatoren.

Na onderzoek te hebben gedaan naar de invulling van de online en de fysieke
training, kan worden geconcludeerd dat er een wereld van verschil zit tussen
beide vormen. De online training is een simpele vragenlijst, terwijl de fysieke
training een beleving is, waarbij de cursisten als groep wordt uitgedaagd. Het
werk als cabin attendant is erg praktisch, waardoor de fysieke training hier
ideaal op aansluit, terwijl de online training eigenlijk het tegenovergestelde
daarvan is.

Ook wordt er klassikaal geoefend met case based studies. Dit zijn waargebeurde
incidenten, waarbij het verloop van het scenario via film stap voor stap wordt
voorgelegd aan de cursisten. Hier komen de verschillende perspectieven van de Cabin
Crew destijds naar voren. Tussendoor worden de cursisten uitgedaagd om
gezamenlijk na te denken hoe zij het incident zouden aanpakken.
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Persona's & User Journey
Binnen KLM waren er al vier Persona's van cabin attendants en een User Journey opgesteld. Deze zijn
bestudeerd om een inzicht te krijgen in de doelgroep en de user needs van deze cabin attendants. In Figuur 6
is een verdeling te zien van 4 verschillende persoonlijkheidstypes binnen KLM. De volledige Persona’s zijn
terug te vinden in Bijlage 1. De user needs vanuit de User Journey staan in Bijlage 2.

User needs
Uit deze persona’s en user journeys zijn een aantal user needs naar voren gekomen.
De user needs die voor dit onderzoek het meest relevant zijn, zijn als volgt:
- De applicaties zijn niet zo ‘smart’ en proactief als de (jongere) crew verwacht.
- De content is weinig visueel (terwijl crew van visueel houdt) en veel code-taal.
- Begrijp dat de digitale tools niet voor iedereen gemakkelijk zijn om te gebruiken.
- "Ik mis Cross Functioneel leren." Integratie van digitale mogelijkheden met iPad versus
praktische zaken in de hal.

Figuur 6
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Mindmaps
Er zijn met een paar CMD-medestudenten een aantal mindmaps gemaakt, om de belangrijkste onderwerpen van het onderzoek in kaart te brengen.
Twee voorbeelden van de in kaart gebrachte onderwerpen zijn 'multisensorisch leren' en 'beleefbaarheid'. Hierbij hebben we in korte tijd alles
opgeschreven wat in ons opkwam (Figuur 7 en 8). Deze mindmaps zijn een handige methode om het onderzoeksthema vanuit meerdere
perspectieven in kaart te brengen. Hierdoor kon met een bredere blik worden geëxploreerd naar de mogelijkheden binnen het onderzoeksthema.

Figuur 7

Figuur 8
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Enquête
Er is een enquête uitgezet naar de Digital Ambassadors van KLM. Dit zijn cabin attendants die zich vrijwillig hebben aangemeld om mee te
denken met het ontwikkelteam binnen KLM, bijvoorbeeld via gebruikerstests of in dit geval een enquête. Het doel van deze enquête was om
een beter beeld te krijgen van de cabin attendants. De volledige resultaten van de enquête zijn terug te vinden in Bijlage 3.
Uit de resultaten blijkt dat iedereen al minimaal 10 jaar vliegervaring heeft
(Figuur 9). Er moet dus rekening gehouden worden dat de resultaten van deze
enquête geen compleet beeld geeft van de doelgroep.
Een ander belangrijk inzicht is het perspectief van de cabin attendants op de
huidige online training. Uit de resultaten blijkt dat 6 van de 7 mensen het zien als
een opfrismoment (Figuur 10).
Vanuit de open vragen waren er een aantal interessante antwoorden. Er kwam
meerdere keren naar voren dat de fysieke training een stuk leerzamer is
vanwege het kunnen leren van elkaars ervaringen en perspectieven. Ook werd er
aangegeven dat ze van de online training nauwelijks of niet nieuwe dingen leren.
Op het gebied van interactie was het volgende antwoord gegeven:
“Fysiek is interactie wat je achter een scherm niet hebt. En dat is wel de realiteit.
We hebben met mensen en emoties te maken, dat komt niet uit een online
programma.”

Figuur 9

Figuur 10
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Interviews
In tegenstelling tot een enquête, is er bij een interview wel ruimte voor het verkrijgen van diepgaande inzichten. Er zijn interviews afgelegd
bij de doelgroep (cabin attendants) en bij experts binnen de Crew Safety & Security (CSST) afdeling. De uitgeschreven interviews van de
cabin attendants zijn terug te vinden in Bijlage 4.

Doelgroep interview | Cabin Attendants
Het doel van de doelgroep interviews is om meer diepgaande inzichten te krijgen
over mogelijke struikelpunten van de fysieke/online training.
Wat bij meerdere cabin attendants uit de interviews naar voren is gekomen, is dat
de jaarlijkse recurrent training ten eerste een hele lange dag is, waarbij het
moeilijk is om geconcentreerd te blijven. Daarnaast is het werk als cabin attendant
een praktijkberoep, ze zijn niet gewend om 2 dagen te zitten.
Verder is er een vraag om meer via scenario's te leren. “Nu krijg je best wel wat
directe vragen allemaal. Hier kunnen ze wel iets meer in mixen. Misschien wel wat
meer actuele dingen erbij kunt betrekken, bijvoorbeeld scenario’s met vragen en
antwoord. Nu is het een beetje recht toe recht aan. Wat ook prima is, het is
allemaal feitelijk. Maar Ik denk dat ze daar nog wel iets creatiever in kunnen zijn.”
Op de vraag wat voor hem/haar het nut van je NREC training is, gaf iemand aan dat
het hen een stuk zekerheid geeft. Hierbij was ik geïnteresseerd hoe cabin
attendants gedurende het jaar dat gevoel van zekerheid vasthouden. Dit heb ik op
een ander moment bij cabin attendants bevraagd.

Hoe ervaren cabin attendants een gevoel van empowerment?
Er zijn later nog interviews afgelegd bij cabin attendants om specifiek op het gebied van
empowerment inzichten te verkrijgen. De drie geïnterviewde cabin attendants gaven
allemaal individueel aan dat ze vóór een vlucht altijd even kort (± 15 minuten) de
benodigde kennis even te herhalen om zelfverzekerd aan boord te kunnen gaan. Dit doen
ze op hun gemak thuis. Op deze manier krijgen de cabin attendants een boost op het
gebied van empowerment.
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Interviews
Expert interview | Product Owner RY training CSST
Een expert interview heeft als doel om de kennis en ervaring van de expert te gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen.

Knelpunten huidige online/fysieke RY training

Noodsituaties

In dit geval is er een interview afgelegd bij de Product Owner van de RY training
binnen de CSST afdeling, om vanuit zijn perspectief de huidige knelpunten van de
online en fysieke training te bevragen. Hieruit is gebleken dat er vooral ruimte ligt
voor het uitbreiden van de online training. Dit komt doordat de fysieke trainingsdag
al volledig is volgepropt met wettelijk verplichte onderdelen.

Daarnaast is er een interview afgelegd om inzicht te krijgen in hoe er wordt getraind
op noodsituaties en welke van deze noodsituaties de meeste waarde zouden
hebben bij het uitwerken in een online training.

Een ander knelpunt van de fysieke training is dat er maar een beperkte tijd is van 45
minuten om in de simulator te trainen. Door deze tijdsdruk moet er efficiënt met de
tijd worden omgegaan, dus kan er lang niet met elk detail en scenario worden
geoefend. Slechts de wettelijk verplichte onderdelen worden afgevinkt.

Hieruit is naar voren gekomen dat van alle noodsituaties medische noodgevallen
het vaakst voorkomen. Hij zou graag willen dat er meer getraind kan worden op het
medisch vlak, maar doordat deze scenario's in de simulator worden geoefend, is er
maar een beperkt tijdslot van 45 minuten.
Daarnaast ziet hij veel mogelijkheden om medische noodsituaties in een online
training met scenario's toe te passen. Er kan getraind worden op de normale
procedure, maar er zijn ook veel outside factors waar rekening gehouden mee kan
worden. Dit houdt in dat er didactisch veel mogelijk is bij het uitwerken van
medische noodscenario's.
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Conclusie onderzoeksfase
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Conclusie onderzoeksfase
Met de verkregen inzichten van de onderzoeksfase zijn een aantal conclusies geformuleerd om een duidelijk beeld te geven binnen welk
kader het onderzoek verder zal inhaken. Deze verkregen inzichten vormen de richtlijnen voor de conceptfase.

Multimediale training

Empowerment

Uit het onderzoek naar de meerwaarde van een multimediale training is
gebleken dat er een aanzienlijk voordeel is bij multisensorisch leren. Tijdens
de conceptfase zal worden gekeken naar best practises, om te achterhalen
waar rekening gehouden moet worden bij het maken van een multimediale
training.

Op het gebied van empowerment is ten eerste het begrip vanuit de theorie
opgedeeld in zes elementen. Deze elementen zullen als houvast worden
gebruikt bij het conceptualiseren, om na te vragen in hoeverre deze
elementen van toepassing zijn in een bepaald concept. Daarnaast is vanuit de
doelgroepinterviews gebleken dat de cabin attendants empowerment
ervaren door vóór een vlucht kort de benodigde theorie te herhalen. Hierdoor
voelen ze zich zelfverzekerd om aan boord te gaan.

Vraag vanuit doelgroep

Vraag vanuit Product Owner

Uit de user insights van de persona's, user journey en doelgroepinterviews
kan worden geconcludeerd dat er vanuit de cabin attendants een wens is om
via een online vorm scenario's op een praktische manier te kunnen oefenen.
Deze user needs geven richting bij het conceptualiseren van een mogelijke
ontwerpoplossing. Daarnaast is er een ontwerpruimte vastgesteld waar het
onderzoek op inhaakt, namelijk het van tevoren oefenen op een vlucht.

Vanuit de expert interviews met de Product Owner van de RY training, kan
worden geconcludeerd dat er een vraag is naar het online kunnen oefenen op
noodsituaties die normaal gesproken in een simulator worden uitgevoerd. Er
is hierbij een voorkeur voor het uitwerken van medische noodscenario's,
doordat deze het vaakst voorkomen in het echt en vanwege de beperkte tijd
om hierop te oefenen in de simulator.
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Conceptfase

Hier worden de verkregen inzichten uit de onderzoeksfase
toegepast om tot nieuwe concepten te komen. Het gekozen
concept wordt getest via meerdere prototypes. Door tests uit
te voeren, komen meerdere iteraties aan bod.
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Toegepaste onderzoeksmethoden
Tijdens dit project zijn meerdere onderzoeksmethoden toegepast, om op een creatieve wijze de
verkregen inzichten uit de onderzoeksfase om te vormen tot een concept. In dit hoofdstuk komen
de toegepaste methoden aan bod met de gestelde doelen en de uiteindelijk verkregen inzichten.

Ontwerpcriteria
Uit de conclusies van de onderzoeksfase zijn een aantal ontwerpcriteria opgesteld, zodat
de verkregen inzichten kunnen worden vertaald naar concepten en uiteindelijk de
ontwerpoplossing. Deze ontwerpcriteria zijn te zien in Figuur 11.
Daarnaast zal bij het conceptualiseren rekening worden gehouden met de zes elementen
van empowerment die van toepassing zijn binnen het beroep van de cabin attendant:
1) Beslissingsvrijheid
2) Toegang hebben tot informatie en hulpbronnen
3) Keuzemogelijkheiden
4) Assertiviteit

Figuur 11

5) Kritisch leren denken
6) Het belang van de groep inzien

Productdoel
Met deze ontwerpcriteria is een productdoel opgesteld, zodat het doel van het toekomstige concept duidelijk is. Dit is
waardevol tijdens het bedenken van concepten, om te achterhalen of het bedachte concept aansluit bij het productdoel.
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Productdoel

Een multimediale training voor de Cabin Crew, die noodsituaties op een
flexibele leerwijze via interactieve scenario’s beleefbaar maakt, zodat ze
gedurende het hele jaar met een goed voorbereid gevoel aan boord gaan.
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Concepting
Na de ontwerpcriteria en het productdoel te hebben vastgesteld, is er gebrainstormd om
tot een aantal concepten te komen. De resultaten hiervan komen in dit hoofdstuk aan bod.

Concept 1 | Cultural probe
Het eerste concept is een cultural probe. Dit houdt in dat de doelgroep, in dit geval de cabin
attendants, een doos krijgen met kleine fysieke opdrachten. Het idee achter dit concept is dat de
cabin attendants op deze manier op een laagdrempelige manier kunnen oefenen op
noodsituaties. Daarnaast is er ruimte voor meer interactie, bijvoorbeeld via tast en geur.

Concept 2 | Bordspel
Met een bordspel kan een noodscenario op een coöperatieve manier worden opgelost. Dit idee is
geïnspireerd op een educatief bordspel van mijn minor (Figuur 12). Hierbij zal nog onderzoek
moeten worden gedaan of er een voorkeur is voor een fysieke of een online bordspel, ten
behoeve van de flexibiliteit. Ook is het nog de vraag of de doelgroep het bordspel serieus genoeg
nemen om er iets van te leren.

Concept 3 | Interactief scenario
Het derde concept is een interactief scenario. Dit zou een vorm van online training zijn, waarbij
de cabin attendant in een medisch noodscenario belandt. Hierbij wordt een beeld gegeven van
de situatie, waarna er keuzemomenten binnen het scenario komen. Vervolgens worden er
meaningful choices* gemaakt, die invloed hebben op het vervolg van het scenario. Dus bij een
fout antwoord krijgt de gebruiker ook de consequenties van de gemaakte keuze te zien. Het
concept is geïnspireerd op de interactieve film "Black Mirror: Bandersnatch" (Figuur 13).

Figuur 12

Figuur 13

Conceptkeuze
Deze drie concepten zijn voorgelegd bij een aantal medestudenten van de
Communicatie en Multimedia Design (CMD) opleiding. Er is hier bewust voor
gekozen, omdat het voor medestudenten met een creatief brein makkelijker is om
de concepten in te beelden vergeleken met cabin attendants. Hieruit was een
voorkeur voor het derde concept gebleken, waar ook mijn voorkeur lag.
* Meaningful choice: Manieren waarop spelers hun keuzevrijheid kunnen
uitoefenen. Dit is hun vermogen om hun eigen omstandigheden en pad door een
spelomgeving te beheersen. [9].
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Best practises
Er is geëxploreerd naar bestaande toepassingen die aansluiten op het gekozen concept.
Het doel hiervan is inspiratie opdoen, leren van anderen, en kijken waar er nog ruimte is
voor nieuwe concepten.

Hoe worden multimediale trainingen in andere contexten toegepast?
Er is gekeken naar hoe andere toepassingen interactieve scenario's inzetten met een
gericht leerdoel. Een voorbeeld hiervan is de 'Lifesaver' app (Figuur 14). Deze app biedt
verschillende soorten scenario's aan op het gebied van reanimatie en AED.

Figuur 14

De belangrijkste kenmerken voor mijn gekozen concept die in deze app voorkomen zijn:
- Realistisch beeldmateriaal
- Keuzemomenten in het scenario (Figuur 14)
- Visuele tijdsdruk met een timer en een balk onderin (5 seconden per keuzemoment).
Als er na vijf seconden geen keuze is gemaakt, krijgt de gebruiker feedback dat hij/zij te
lang wacht en opnieuw moet proberen.
- Feedback via voice-over waarom een gemaakte keuze goed/fout is.
- Interactie tijdens het scenario (Figuur 15)
Figuur 15
- Analyse scherm achteraf met feedback (Figuur 16)

Conclusie
De gebruiker wordt op een leerzame manier door het scenario geleid, doordat er bij elk
keuzemoment wordt aangegeven waarom de keuze die gemaakt is goed of fout is.
Daarnaast is er op een interessante manier geëxperimenteerd met de handelingen van
de reanimatie interactief te maken.
Figuur 16
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Design Sprints
Na de concepting fase is besloten om gebruik te maken van Design Sprints. Het doel van een Design Sprint is om in een relatief korte tijd (in dit geval één week) toe te werken naar een
specifiek doel. Er zijn in totaal vier Design Sprints uitgevoerd. Na elke Design Sprint heeft er een Design Sprint Review binnen KLM plaatsgevonden. Via een online meeting wordt er
eerst een presentatie gegeven van de afgelopen Design Sprint, waarna de doelgroep en experts binnen KLM ruimte krijgen voor vragen en het geven van feedback.

Design Sprint 1
Het doel van deze design sprint was om met de huidige opgedane inzichten een
prototype te maken hoe ik op dit moment een mogelijke design oplossing voor me
zie. Er zal vanuit de doelgroep feedback worden gevraagd, om inzicht te krijgen wat
zij ten eerste van het concept vinden, en wat er verbeterd kan worden.
Om het concept te verbeelden, is ten eerste een schets gemaakt van een storyboard
(Figuur 17). Dit vormde de basis voor het ontwerpen van het eerste prototype. Het
ontwerp is aangepast het formaat van een iPad. Dit komt doordat elke cabin
attendant binnen KLM zijn/haar eigen tablet heeft voor tijdens het werk en om thuis
theorie door te nemen of oefenexamens te doen. Het geschetste scenario is een
pilot incapacitation*, waarbij de gebruiker de rol speelt van Purser. Dit is de
leidinggevende van de cabin attendants op het vliegtuig.
Bij dit eerste prototype is er beperkt beeldmateriaal. Er is gebruik gemaakt van
instructie videos, waardoor het scenario vanuit verschillende perspectieven in beeld
is gebracht. Bij het uiteindelijke ontwerp is het doel om het scenario vanuit één
perspectief te laten afspelen, net als in het echt.
Tijdens het scenario komen twee keuzemomenten aan bod. Tijdens deze
keuzemomenten blijft het beeld op de achtergrond doorspelen, om het gevoel van
realisme te stimuleren en een hint dat de tijd niet stilstaat ter bevordering van een
gevoel van tijdsdruk.

Figuur 17

* Pilot incapacitation: Het onvermogen van een piloot, die deel uitmaakt van de
operationele bemanning, om zijn normale taken uit te voeren vanwege het
optreden tijdens de vlucht van de effecten van fysiologische factoren [10].
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Uitwerking Design Sprint 1
De uitwerking van het eerste prototype is via de volgende link te zien: https://youtu.be/VeiGNKMLAgw

1. Startscherm

5. Call to action

2. Flexibel tijdslot

6. Eerste keuzemoment

3. Aanbeveling koptelefoon
ter bevordering immersie

7. Uitvoering Rautek Maneuver

4. Intro scenario: beeld geven
van situatie

8. Reflectie op het einde
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Design Sprint 1 | Review
Resultaten | Bijlage 5
De feedback op het eerste prototype was overweldigend positief. Een manager binnen KLM gaf aan dat ze uit ervaring weet dat de Cabin Crew erg houdt van visueel
leren, samen met het gevoel van spanning. Het scenario op de achtergrond laten doorspelen bij een keuzemoment werd ook positief ontvangen, ter bevordering van
het stressniveau. Een expert op het gebied van Learning & Development was ook erg positief over het eerste prototype. Hij verricht binnen KLM werkzaamheden om
het leergedrag van de cabin attendants via lesmateriaal te stimuleren.

Verbeterpunten vanuit feedback
Er zijn vanuit de testgroep een aantal suggesties naar voren gekomen om het huidige concept uit te breiden:
- Rekening houden met tone of voice: Voorkomen dat het als een grap wordt gezien
- Bij consequenties zou je kunnen gebruikmaken van een echte casus, zodat het echt een leermoment is
- Mogelijkheid voor multiplayer, zodat de cursisten onderling aan een oplossing kunnen werken
- Bij een langer scenario tussendoor feedback geven, zodat het keuzemoment nog vers in het hoofd zit
- Tijdsdruk visueel weergeven

Conclusie
Na de overweldigend positieve feedback van de eerste design sprint, is besloten om verder te experimenteren binnen het huidige concept. Het eerste prototype
was nog slechts het begin van een pilot incapacitation scenario. Bij de volgende Design Sprint kan onderzoek worden gedaan naar hoe het scenario uitgebreid
kan worden, en hoe er kan worden teruggekoppeld bij het maken van een foute keuze.
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Design Sprint 2
Na de overweldigend positieve feedback van het interactieve scenario concept, is besloten om verder op
dit concept te focussen. Het doel van deze Design Sprint was om te experimenteren met hoe het
scenario uitgebreid kan worden, en hoe foute keuzes teruggekoppeld kunnen worden naar de gebruiker.

Uitbreiden scenario
Door onderzoek te doen naar hoe andere pilot incapacitation incidenten zijn verlopen, zijn inzichten
verkregen hoe het pilot incapacitation scenario bij dit prototype uitgebreid kan worden. Er is een flowchart
opgesteld met het uitgebreide scenario (Figuur 18). De volledige flowchart is terug te vinden in Bijlage 6.

Legenda
Outside factoren die
afspelen
Keuzemoment
Gewenste keuze (happy flow)
Minder gewenste keuze
Gevolg keuze
Figuur 18

Terugkoppeling na
fout antwoord
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Design Sprint 2
Outside factors
Daarnaast is er gekeken naar hoe outside factors het scenario kunnen compliceren
(Figuur 19). Het doel hiervan is om te kijken hoe de gebruiker reageert op een
plotse verandering die buiten zijn/haar controle was. Hierbij zou de gebruiker
beslissingen moeten nemen over welke handeling prioriteit krijgt.
Een voorbeeld van een mogelijke instinker zou kunnen zijn dat een passagier met
medische ervaring een verkeerd advies geeft. Dit is om de gebruiker uit te dagen in
hoeverre hij/zij achter de gemaakte keuzes staat.

Figuur 19

Design Sprint 2 Review | Bijlage 7
Resultaten

Conclusie

Vanuit de Learning & Development expert kwam duidelijke feedback om een foute
keuze niet te lang door te laten spelen, om te voorkomen dat de gebruiker foute
dingen gaan leren. In dit geval bij het onderste blokje (keep co-pilot steady in
chair) is er na de foute keuze nog een keuzemoment, dat is een keuze te ver. Vanaf
de fout van het eerste keuzemoment zou de terugkoppeling al moeten zijn.

De voornaamste conclusie die uit deze review kan worden getrokken, is dat de
gebruiker bij een foute keuze snel teruggekoppeld moet worden om te voorkomen
dat er foute dingen worden aangeleerd. Dit zal ook ten behoeve zijn van de flow
van het scenario.

Daarnaast zijn aanvullende ideeën verzameld van outside factors die het scenario
kunnen beïnvloeden. Zoals dat passagiers komen vragen waar hun koffie blijft.
Vaak hebben mensen namelijk geen idee van de situatie, waardoor dit soort
dingen voorkomen die je zelf niet zou verzinnen.
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Design Sprint 3
Het doel van deze Design Sprint was om te experimenteren met het analysescherm op het einde van het scenario. Tijdens het scenario zelf wordt geen uitgebreide feedback
gegeven om de flow van het scenario erin te houden. Daarom is het belangrijk dat er op het einde nog wel ruimte is voor een reflectiemoment om het leerproces te stimuleren. Er
zijn twee opties ontworpen, waarna bij de review vragen zijn gesteld aan de doelgroep om een keuze te maken. Het ontwerp van de analyseschermen is geïnspireerd op de
Lifesaver app (Pagina 35). Op basis van deze inspiratie, is gekeken hoe er meer inzicht kan worden gegeven van de individuele keuzemomenten.

Optie 1

Optie 2

Bij de eerste optie is gekozen voor een layout met een overzicht welke
handelingen goed/fout zijn uitgevoerd (Figuur 20). Met als doel om aan de
gebruiker te laten zien hoe de keuzemomenten met elkaar in verband staan.

Bij de tweede optie wordt dieper ingezoomd per keuzemoment, zodat er ruimte is
voor meer feedback naar de gebruiker (Figuur 21). Tijdens het scenario zelf wordt
namelijk geen uitgebreide feedback gegeven.

Figuur 20

Figuur 21
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Design Sprint 3 | Review
Resultaten | Bijlage 8
De doelgroep en experts vonden het moeilijk om een keuze te maken, omdat beide opties zo hun voordelen en nadelen hebben. Het voordeel van de eerste optie is
dat voor de gebruiker duidelijk te zien krijgt hoe het scenario met elkaar verbonden is. Maar dit gaat ten koste van diepgaande feedback waarom iets goed/fout is. Bij
de tweede optie is het juist omgekeerd. Er wordt per keuzemoment duidelijk feedback gegeven waarom iets goed/fout is, maar het is lastiger om overzicht te houden
waar dit keuzemoment in het scenario heeft plaatsgevonden. Daarnaast kwam naar voren dat cabin attendants het fijn vinden om te horen als ze iets goed hebben
gedaan. Dus in plaats van scenario complete, zou er feedback gegeven kunnen worden op basis van hun prestatie.

Verbeterpunten vanuit feedback
Er zijn vanuit de testgroep een aantal suggesties naar voren gekomen om het huidige concept uit te breiden:
- Combinatie maken van optie 1 en 2.
- Een beloningsysteem op basis van hoe goed de gebruiker het scenario heeft uitgevoerd.

Conclusie
Uit de feedback kan worden opgemaakt dat beide opties sterke punten hebben die bij een combinatie elkaars zwakke punten opheffen. Dus een combinatie van
optie 1 en 2 zou het beste zijn. Daarnaast vinden cabin attendants het fijn om te horen wanneer ze iets goed hebben gedaan, dus er kan nog geëxperimenteerd
worden met een manier van beloning, bijvoorbeeld met medailles (brons/zilver/goud)
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Iteratie na Design Sprint 3 feedback
Na de gegeven feedback van de Design Sprint, is besloten om een combinatie van optie 1 en 2 te maken. Uit de
feedback is namelijk gebleken dat optie 1 en 2 beide sterke punten hebben, waarbij een combinatie de zwakkere
punten van beide opties opheffen.
Zoals in Figuur 22 te zien is, krijgt de gebruiker dus eerst een overzicht hoeveel tijd hij/zij heeft gespendeerd in vergelijking tot de doeltijd (7 minuten). Ook is te zien
hoeveel goede antwoorden er zijn gegeven. Onderin is het overzicht van het scenario te zien, waarbij er een optie is om het open te klappen. Het resultaat hiervan is
in Figuur 23 te zien. Nu is per keuzemoment uitgebreide feedback te zien en het overzicht van het scenario is nog steeds onderin in beeld. Er zou later nog
geëxperimenteerd kunnen worden met het beloningssysteem, maar dat was op dit moment nog geen prioriteit.

Figuur 22

Figuur 23
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Design Sprint 4
Het doel van deze Design Sprint is om de feedback uit de afgelopen Design Sprints uit te werken tot een nieuw
prototype dat zal dienen als de Proof of concept. In dit deelhoofdstuk worden de iteraties uitgelicht. De volledige
uitwerking van het prototype is te zien in het volgende hoofdstuk, namelijk de Proof of concept.

Beeldmateriaal
Eerder is gebleken dat er beperkt beeldmateriaal is om een volledig
interactief scenario te verbeelden. Het doel is om bij het eindontwerp het
scenario van één persoon te verbeelden, in dit geval die van een cabin
attendant. Er is daarom besloten om zelf opnames in de simulator te
maken met een aantal acteurs.
Met een storyboard is het scenario in beeld gebracht (Figuur 24). De
volledige shotlist is terug te vinden in Bijlage 9. Het scenario is besproken
met een medisch expert binnen KLM, om te kunnen waarborgen dat de
procedures op een correcte wijze voorkomen in het scenario.
Het scenario is in het Nederlands, terwijl de applicatie in het Engels is. Bij
een compleet eindproduct zal er Engelse ondertiteling nodig zijn voor de
internationale cabin attendants binnen KLM.
Figuur 24
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Design Sprint 4
Introductie scenario
Er is in de applicatie een introductie toegevoegd, zodat de gebruiker van tevoren weet welke rol hij/zij speelt en
wie er nog aan boord is (Figuur 25). Bij het eindontwerp zullen cabin attendants in uniform zijn, zodat er een
onderscheid kan worden gemaakt tussen Cabin Crew en passagiers.

Tijdsdruk
Er is geëxperimenteerd met tijdsdruk op een visuele wijze ervaarbaar te maken. Bij elk keuzemoment heeft de
gebruiker 5 seconden tijd, voordat de timer en het scherm langzamerhand rood worden (Figuur 26). 5 seconden
daarna is het scherm compleet rood, waarbij wordt aangegeven dat de gebruiker sneller moet handelen en
opnieuw moet proberen (Figuur 27).
Figuur 25

Figuur 26

Figuur 27
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Design Sprint 4
Terugkoppeling fout antwoord
Binnen het scenario komen vier verschillende manieren van terugkoppeling van een foute keuze aan bod. Hierbij is rekening gehouden met
de feedback van de Learning & Development expert om foute keuzes snel terug te koppelen, zodat er geen foute dingen worden aangeleerd.
Aangesproken worden door een andere cabin attendant

Foute keuze(s) in het rood aangeven

Kort gevolg laten zien van gemaakte keuze

Zelfreflectie: terugkomen op gemaakte keuze

42

Design Sprint 4
Hoe maak je een multimediale training flexibel?
Flexibiliteit komt ten eerste in het concept naar voren, doordat de cabin attendants buiten de trainingsdag op
hun tablet het hele jaar noodsituaties kunnen oefenen. Ook binnen de applicatie is nagedacht over het zo
flexibel mogelijk maken. Bij het eerste prototype had de gebruiker bij elk gekozen scenario de keuze of het
scenario 5/10/15 minuten duurt. Hierbij was echter de vraag hoe die verschillen in tijd in het scenario
voorkomen. Hierdoor is besloten om per scenario een vaste tijd te zetten, waarbij het ene scenario langer duurt
dan het andere (Figuur 28). Deze tijden variëren van 3 tot 15 minuten, waardoor er met flexibele tijdstippen kan
worden geoefend.

Interactie
Tenslotte is er geëxperimenteerd met het toevoegen van meer interactie, zodat de gebruiker meer wordt
betrokken om handelingen stapsgewijs uit te voeren. In dit geval moet de stoel van de piloot naar achter
worden geschoven. De gebruiker moet van links naar rechts slepen, om deze handeling uit te voeren (Figuur 29
en 30). Dit is geïnspireerd op de interactie van de Lifesaver app (Figuur 31).

Figuur 28

Figuur 29

Figuur 31

Figuur 30
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Design Sprint 4 | Review
Resultaten | Bijlage 10
Het prototype is erg positief ontvangen door de doelgroep en experts. Door de visuele toevoeging van tijdsdruk wordt er misschien niet 100% binnen een veilig
leerklimaat geleerd, maar doordat de uitwerking zo dichtbij de realiteit komt, waarbij tijd zo'n grote factor is, mag dat ten koste gaat van die 100%. De verschillende
variaties van terugkoppeling bij een foute keuze waren erg duidelijk. Er was wel een opmerking om bij de terugkoppeling via een andere cabin attendant duidelijker
aan te geven dat er een fout anwoord is gekozen. De toevoeging van interactie werd ook positief ontvangen. Echter kwam hierbij wel naar voren dat de oudere
generatie hier wat meer moeite mee zal hebben, waardoor het kiezen van een moeilijksgraad van tevoren aanbevolen is. Binnen deze moeilijkheidsgraden kunnen
dan variaties worden gemaakt op het gebied van hoeveelheid tijd en interactie.

Verbeterpunten vanuit feedback
Er zijn vanuit de testgroep een aantal suggesties naar voren gekomen om het huidige prototype aan te passen:
- Duidelijk aangeven dat er een fout antwoord is gekozen wanneer een andere cabin attendant je terugkoppelt.
- Toevoeging van moeilijkheidsgraden die invloed hebben op hoeveelheid tijd en mate van interactie.
- Ruimte voor meer interactie bij het openen van de cockpit deur en het terugslepen van de airline trolley.
- Bij een uiteindelijke versie het scenario vanuit meerdere rollen kunnen spelen.

Conclusie
Uit de feedback kan worden opgemaakt dat de iteratie op de eerdere prototypes door iedereen positief is ontvangen. De experimenten op het gebied van
tijdsdruk, manieren van terugkoppeling bij een fout antwoord en de toevoeging van meer interactie zijn positief bevonden. Er zijn een aantal verbeterpunten,
waarbij het voornaamste verbeterpunt is om meerdere moeilijkheidsgraden te implementeren, zodat de applicatie voor iedereen toegankelijk kan zijn.
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Conclusie conceptfase
Met de verkregen inzichten van de conceptfase, zijn een aantal conclusies geformuleerd.

Het concept
Het interactieve scenario concept is erg positief ontvangen door de cabin attendants en experts
binnen KLM. De doelgroep leert graag op een visuele manier. Bij de volgende prototypes is er
rekening gehouden met dat een fout antwoord snel genoeg teruggekoppeld werd, zodat er geen
foute dingen kunnen worden aangeleerd.

Iteraties binnen concept
Nadat het eerste prototype positief werd ontvangen, zijn er experimenten binnen het gekozen
concept uitgevoerd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de visuele toegevoegde tijdsdruk een
waardevolle aanvulling is op de realiteit. Ook de verschillende manieren van hoe een fout antwoord
teruggekoppeld werd en de toevoeging van meer interactie waren positief ontvangen.
Door de tijdsdruk en de extra interactie is het wel belangrijk om rekening te houden met de
toegankelijkheid. De toevoeging van moeilijkheidsgraden kan hierbij een onderscheid maken,
waarbij er user tests uitgevoerd moeten worden om een goede balans te vinden.
Daarnaast ligt er ruimte om het huidige concept uit te breiden, door vanuit één scenario meerdere
rollen uit te laten spelen. Dus bijvoorbeeld een aparte rol voor de cabin attendant en de Purser. Bij
de huidige manier van trainen wordt daar nog te weinig onderscheid in gemaakt.
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Proof of concept
Hier wordt het uiteindelijke concept toegelicht, waarbij het
concept via een prototype beleefbaar is. Tenslotte volgt er een
conclusie en een aantal aanbevelingen.
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Het concept | Emmersion
Wat is Emmersion?
Emmersion is een interactieve vorm van online training, bestemd voor de cabin attendants van KLM.
In de applicatie kan worden geoefend op verschillende medische noodsituaties (Figuur 32). Deze scenario's variëren van
ongeveer 3 tot 15 minuten. Elk scenario speelt zich af vanuit één perspectief, net als in het echt.
Hierbij is het aan de cabin attendant om tijdens het scenario met de beschikbare kennis keuzes te maken (Figuur 33).
Deze keuzes hebben invloed op het vervolg van het verhaal. Foute keuzes worden op verschillende manieren
teruggekoppeld naar de gebruiker. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een andere cabin attendant in het scenario de
gebruiker aanspreekt op zijn/haar gemaakte keuze, of dat de consequenties van de gemaakte keuze kort in beeld wordt
gebracht (Figuur 34). Het is belangrijk dat er in een noodsituatie snel wordt gehandeld, daarom vindt er bij de
keuzemomenten tijdsdruk plaats. Bij een keuzemoment staat de tijd niet stil en er is maar een beperkte tijd om een
keuze te maken. Daarnaast vindt er op verschillende manieren interactie plaats tijdens het scenario, zodat er actief wordt
stilgestaan bij praktische handelingen (Figuur 35).

Figuur 33

Figuur 34

Figuur 32

Figuur 35
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Het concept | Emmersion
Tijdens het scenario zelf wordt er maar kort stilgestaan waarom de gemaakte keuze goed/fout is, zodat de immersie
niet verloren gaat. Daarom is er op het einde van een scenario een analysescherm, waarbij de gebruiker inzicht krijgt in
zijn/haar prestatie en kan reflecteren op de gemaakte keuzes. Hier wordt uitgebreidere uitleg gegeven bij elke
gemaakte keuze, om het leerproces te stimuleren (Figuur 36 en 37).

Het doel
Het doel van Emmersion, is dat cabin attendants op een interactieve en flexibele leerwijze kunnen oefenen op
noodsituaties. Uit onderzoek is gebleken dat cabin attendants de benodigde theorie van tevoren oefenen bij een
ingeplande vlucht, om zelfverzekerd aan boord te gaan. Elke KLM cabin attendant heeft een iPad om onder andere
theorie in te lezen en oefenexamens te maken. Echter sluit de huidige vorm van online trainen niet aan op het
praktische vak van de cabin attendant. Er is een vraag vanuit de doelgroep (cabin attendants) om meer te kunnen
leren via scenario's. Er wordt op dit moment wel via scenario's geoefend tijdens de jaarlijkse fysieke trainingsdag,
echter vindt deze maar één keer per jaar plaats, waarbij er maar een beperkte tijd is om te oefenen in een simulator.
Daarom is ervoor gekozen om een online versie van een noodscenario interactief te maken, zodat de cabin attendants
zich gedurende het hele jaar op een flexibele manier kunnen voorbereiden op een vlucht.

Figuur 36

Hoe werkt het?
De applicatie is ontworpen voor de iPad, aangezien elke cabin attendant binnen KLM deze in bezit heeft. De rollen in
de scenario's zijn aangepast op de rol die de cabin attendant tijdens zijn/haar werkzaamheden uitvoert. De cabin
attendants kunnen deze applicatie buiten de trainingsdagen om gebruiken, om het geheugen te verversen. Hieronder
is een link om zelf het prototype te ervaren (klik in het startscherm op pilot incapacitation). Mocht deze niet goed
functioneren, is er een link naar een showcase van het prototype
Prototype: https://cloud.protopie.io/p/82a65f3aa1

Showcase video: https://youtu.be/0lLf39r4lWY

Figuur 37
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Conclusie | Ontwerpcriteria
Op basis van de Proof of concept is gereflecteerd op de opgestelde ontwerpcriteria en de zes relevante elementen van empowerment, om
te kunnen waarborgen dat deze zijn verwerkt in het concept, zodat het concept aansluit op het gestelde productdoel.

Ontwerpcriteria
De opgestelde ontwerpcriteria is opnieuw te zien in Figuur 38. Er kan worden geconcludeerd dat er wordt voldaan aan de
opgestelde ontwerpcriteria. Binnen het prototype speelt zich namelijk een medisch noodsituatie af. Door keuzemomenten leren de
gebruikers via een scenario wat goede/foute keuzes zijn tijdens deze situatie en waarom. De ontwerpruimte bevindt zich buiten de
traininsdag om, dus er kan flexibel op de KLM iPad worden geoefend. Daarnaast is er keuze uit meerdere tijdsduren die is gebaseerd
op hoelang cabin attendants zich voorbereiden op een vlucht. Tenslotte vindt er meer interactie plaats, doordat de gebruiker
tijdens het scenario keuzes maakt die invloed hebben op het gevolg van het scenario. Daarnaast is er geëxperimenteerd met het
implementeren van fysieke handelingen tijdens het scenario via interactie .

Hoe draagt een multimediale training bij aan een gevoel van empowerment?
Element

Hoe komt het tot stand in prototype?

Beslissingsvrijheid

Meaningful choices

Toegang hebben tot informatie en hulpbronnen
Keuzemogelijkheiden

Reflectie op het einde via een analyse op de gemaakte keuzes.
Keuzemomenten binnen het scenario.

Assertiviteit

Keuzevrijheid in het scenario, de gebruiker kiest zelf zijn/haar pad.

Kritisch leren denken

De afweging moeten kunnen maken tussen goede/foute keuzes
in het scenario.

Het belang van de groep inzien

Tijdens het scenario vindt er onderlinge samenwerking plaats met
andere cabin attendants, om gezamenlijk één probleem op te lossen.

Figuur 38
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Conclusie
Er worden conclusies getrokken na het getest te hebben van de Proof of concept. Deze is getest bij de vierde Design Sprint Review (Bijlage 10).
Daarnaast wordt er gereflecteerd op de onderzoeksvraag.

Testresultaten Proof of concept

Onderzoeksvraag

Het concept

“Hoe kan een multimediale training bijdragen aan het gevoel van empowerment,
zodanig dat de Cabin Crew middels scenario's zich flexibeler kan inleven in de
geschetste situaties, en de opgedane kennis beter kan toepassen in de realiteit?”

Het interactieve scenario concept is erg positief ontvangen door de cabin
attendants en experts binnen KLM. De doelgroep leert graag op een visuele manier.
Daarnaast sluit de vorm goed aan op de huidige manier van oefenen, op de iPad.

Tijdsdruk
Door de visuele toevoeging van tijdsdruk wordt er misschien niet 100% binnen
een veilig leerklimaat geleerd, maar doordat de uitwerking zo dichtbij de
realiteit komt, waarbij tijd zo'n grote factor is, mag dat ten koste gaat van die
100%.

Fout antwoord terugkoppeling

Naar mijn mening is er een concreet antwoord gevonden op de onderzoeksvraag, in
de vorm van een applicatie voor de cabin attendants van KLM. In de applicatie kan op
een flexibele manier, buiten de trainingsdag om, worden geoefend op
noodscenario's. Door zelf keuzes te kunnen maken die gevolg hebben op het verloop
van het scenario, komen de elementen van empowerment naar voren. Het ontwerp
sluit goed aan op de realiteit door gebruik te maken van echt beeldmateriaal, de
toevoeging van tijdsdruk en interactie bij praktische handelingen.

De verschillende manieren van terugkoppeling werd door iedereen als positief
ervaren. Eén van de testpersonen, die zelf geen ervaring als cabin attendant
heeft, gaf wel aan dat bij een terugkoppeling van een ander persoon duidelijker
aangegeven moet worden dat het gekozen antwoord fout is.

Interactie
De toevoeging van interactie bij praktische handelingen is vooral voor de
jongere generatie aantrekkelijk. Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat
de oudere doelgroep hier meer moeite mee zal hebben.
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Aanbevelingen
Er zijn op basis van de verkregen feedback tijdens het testen van de prototypes
een aantal aanbevelingen opgesteld, om het concept te verbeteren.

Toegankelijkheid
Door de tijdsdruk en de interactie in de applicatie, is het belangrijk om rekening te houden met de
toegankelijkheid. De toevoeging van moeilijkheidsgraden kan hierbij een onderscheid maken,
waarbij er user tests uitgevoerd moeten worden om een goede balans te vinden.

Beloningssysteem
Uit de tests is gebleken dat cabin attendants graag horen wanneer ze iets goed is gedaan. In het analysescherm
kan geëxperimenteerd worden met een beloningssysteem, zodat de gebruiker meer inzicht krijgt in zijn/haar
prestaties. Verschillende moeilijkheidsgraden kunnen hier goed op aansluiten, bijvoorbeeld een bronzen
medaille na het voltooien van de makkelijke versie en een gouden medaille bij de moeilijke versie.

Interactie
Er kan meer interactie worden toegepast, bijvoorbeeld bij het openen van de cockpitdeur, of het meetrekken
van de airline trolley. Dit zou ook goed aansluiten op de verschillende moeilijkheidsgraden, waarbij de
makkelijke versie relatief weinig interactie zou hebben en de moeilijke versie alle mogelijke interacties.

Uitbreiding scenario
Het scenario zou nog verder uitgebreid kunnen worden, door het scenario uit te werken vanuit meerdere rollen.
Dus bijvoorbeeld een aparte rol voor de cabin attendant en de Purser. Bij de huidige manier van trainen binnen
KLM wordt daar nog te weinig onderscheid in gemaakt.
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Bijlage 1 | Persona's
Persona’s - Our cabin crew in stereotypes
Four types of crew based on:
- The way the essential needs are expressed in behaviour
- Their attitude towards and way they work with
the digital landscape
Stereotypes can be plotted on two dimensions:
- Open to change/stuck to routine
- Proactive attitude/reactive attitude

Stereotypes: disclaimer
- Four types are extremes: In reality people will not always (almost
never) be on the edges of the spectrum
- Context as main differentiator, not demographics: Each crew member
can act like every stereotype
- Stereotypes are based on dozens of qualitive interviews, but not
quantified, so we dont know which group is the biggest group

57

Bijlage 1 | Persona's
Seasoned minimalist (Stuck to routine - Reactive)
“As soon as I enter the briefing I step into my routine. At every moment I do automatically what I need to do, without having to think about
it. I do what I have to do; nothing more nothing less.”
Digital tools should be helpful and easy to use. They should save time over taking extra (private) time. Needs to be supported in the
adoption of new functionalities; quickly gives up when apps are hard to use or info is hard to find.
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Bijlage 1 | Persona's
Distinctive individualist (Stuck to routine - Proactive)
“What I like about the job is my freedom and autonomy. As soon as the doors are locked I make the flight ‘my party’ in order to give my
passengers the best possible experience.”
Puts energy in digital tools that add value to or provide space for their own interpretation of the duty. Should be involved in creation in
order to increase acceptance.
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Bijlage 1 | Persona's
Happy to help (Open to change - Reactive)
“In order to be able to do my job well, I need clear guidelines from KLM. For example what should I prioritize; someone’s birthday or
entertaining children?”
Loves tools that give clear guidance in performing their job. It should be clear how and when the apps should be used for which activities.
Very persistent in learning to use features and finding information.
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Bijlage 1 | Persona's
Pace-setter (Open to change - Proactive)
“I got addicted to the lifestyle that comes with my job and try to get most out of it every day. I want to see the world and get to know all the
inspiring people that are my colleagues.”
Digital tools add value when they make the duty more easy, fun and allow for a last moment look-up of information. Has high expectations
of digital tools and is skilled in using them.
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Bijlage 1 | Persona's
Waar loopt men tegenaan?
Technische aspecten
- Informatie is vaak wel beschikbaar, maar niet in de gewenste vorm (bijv. een gescande PDF, terwijl
de gebruiker moet doorzoeken).
- Informatie is via meerdere kanalen te vinden maar inconsistent door de verschillende kanalen heen.
- Kanalen zijn niet met elkaar verbonden; geen seamless ervaring. Apps spelen niet in op voorgaande acties.
- Informatie die volgens de logica van de gebruiker bij elkaar hoort te staan is verspreid over
verschillende kanalen.
- Taken in web-kanalen zijn georganiseerd naar een representatie van de organisatiestructuur in
plaats van mate van belang voor crew.
- Veel updates die niet notificatie-waardig zijn (bijv. de aanpassing van een spelfout of een heel
algemeen bericht).
- Content wordt niet aangepast op persoonlijke relevantie of context.
- Applicaties niet zo ‘smart’ en proactief als (jongere) crew verwacht.
- Geen vertrouwen in zoekfuncties. Om technische redenen, maar ook omdat het vaak niet duidelijk is door welk deel van de content deze zoeken.
- Feedback loop is vaak slecht (bijv. follow-up van trip report).
- Content weinig visueel (terwijl crew van visueel houdt) en veel code-taal.
- Handmatige updates en lock-outs door versiebeheer, wachtwoorden en token.
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Bijlage 1 | Persona's
Wat men in het digitale landschap waardeert
- Onafhankelijkheid: stelt in staat zelf beslissingen te nemen en passagiers te helpen.
- Een schat aan informatie, ook ‘on-the-go’.
- Helpt bij vluchtvoorbereiding. Ook leuk om te weten wie er deel uitmaakt van de crew.
- Beter anticiperen op behoeften van passagiers.
- Beter anticiperen op bestemming.

From user problems to design principles
Be proactive and personally relevant
- Taken in web-kanalen zijn georganiseerd naar een representatie van de organisatiestructuur in plaats van mate van belang voor crew.
- Applicaties niet zo ‘smart’ en proactief als (jongere) crew verwacht.
- Content weinig visueel en veel code-taal. Maak gebruik van de verschillende manieren van communicatie die digitaal toelaat.
- Content wordt niet aangepast op persoonlijke relevantie of context.
- Help crew te anticiperen op situaties aan boord of op bestemming.
Be human and caring
- Zorg voor crew zoals zij voor passagiers zorgen.
- Begrijp dat de digitale tools niet voor iedereen gemakkelijk zijn om te gebruiken
- Neem crew mee in veranderingen; op een manier die bij hen past
- Geen nummertje, maar een persoon
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Bijlage 2 | Core needs vanuit User Journey
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Bijlage 3 | Digital Ambassadors enquête resultaten
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Bijlage 3 | Digital Ambassadors enquête resultaten

66

Bijlage 4 | Doelgroepinterview: cabin attendants
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Bijlage 4 | Doelgroepinterview: cabin attendants
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Bijlage 4 | Doelgroepinterview: cabin attendants

72

Bijlage 4 | Doelgroepinterview: cabin attendants - deel 2
Mevrouw 1 (tafel)
Wat vind jij van de huidige manier van trainen bij de jaarlijkse recurrent training?
Ik vind het sowieso erg belangrijk dat ik het doe want: Gelukkig gebruik je niet iedere week alle noodprocedures. Soms kwam er wel veel hetzelfde terug elk jaar, maar dat is ook logisch want het moet
herhaald worden zodat het actieve kennis blijft.
Ik ben iemand die altijd 100% scoort op examens, maar afgelopen jaar was voor het eerst drillster recurrent examen. En toen had ik voor het eerst een aantal fouten waar ik erg van schrok (ik ben absoluut
niet bijna gezakt). Maar ik schrok van dat ik altijd goed train en voorbereid en toch verrast was van die fouten.
Heb je dan het gevoel dat je gedurende het jaar meer oefenmomenten zou willen hebben?
Nou in principe doe ik dat zelf voor elke vlucht. Nu ben ik een maand op vakantie geweest, dus deze keer niet, maar normaal gesproken doe ik voor elke vlucht in de dagen voorafgaande in een kwartier
even alle types doorlopen en “het thema van de maand”. Ik ben echt een tut, dat doet bijna niemand, maar ik dus wel. En het helpt me, dus ik was goed voorbereid. Maar soms ben je toch verrast door
vragen die je nog niet hebt gezien in een examen. Die je misschien wel hoort te weten, via een examensessie?? Ik weet het niet. Ik had een paar kleine foutjes en dat was interessant.
Ik ben bezig met een soort vorm van online training te ontwikkelen, waarbij je via scenario’s noodsituaties oefent. Het is eigenlijk een soort interactieve film, in dit geval een co-pilot incapacitation,
waarbij je tijdens het scenario keuzes maakt die invloed hebben op het gevolg van het scenario. Met echt beeldmateriaal krijg je dan te zien wat de gevolgen daarvan zijn.
Ja dat je blijft nadenken ook. Niet alleen de afweging tussen langste of kortste antwoord kiezen. Want ongemerkt doe je dat doordat je traint. Dan ga je uit van het langste antwoord, omdat dat vaak het
goede antwoord is. Je gaat tijdens de training dingen herkennen. En dat doe je als mens, want zo werkt je geheugen.
Qua interactie: Hartstikke goed, wat interessant.
Tenslotte nog een vraag in hoeverre de kennis blijft hangen. Alles is nu op één dag volgepropt zegmaar.
Ja klopt, dat was hiervoor 2x per jaar en nu weer naar 1x per jaar.
In hoeverre heb je na het doen van die training het gevoel dat je de kennis weer onder de knie heb en met vol zelfvertrouwen weer aan boord gaat?
Opzich wel, maar toen het gesplitst was heb je natuurlijk 2 momenten. Maar dat was ergens ook wel fijn. Want dan focus je meer op een gedeelte. Als je alles tegelijk behandelt krijg je een soort soep, de
hoeveelheid. Omdat je dat niet meer gewenst was.
Sowieso met Drillster en oefenexamens doe ik tussendoor nu veel oefenen om de kennis bij te houden.
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Bijlage 4 | Doelgroepinterview: cabin attendants - deel 2
Mevrouw 2 en 3 (mondkapjes)
Wat vinden jullie van de huidige manier van trainen bij de jaarlijkse recurrent training?
1 Ik heb hem al een tijd niet meer gedaan, omdat ik er een jaar uit ben geweest, dus ik kan daar geen antwoord op geven.
2 Ik persoonlijk vind hem prima en van mij mag dat zo blijven.
In hoeverre heb je het gevoel na het doen van de training dat je met vol zelfvertrouwen aan boord gaat?
2 Volledig ja.
Blijft dat gevoel gedurende het hele jaar?
2 Als ik voor mezelf spreek ben ik sowieso iemand die sowieso de kist doorneemt voordat ik aan boord ga bij een bepaald toestel. Om mezelf zeker te voelen aan boord.
Ik ben bezig met een soort vorm van online training te ontwikkelen, waarbij je via scenario’s noodsituaties oefent. Het is eigenlijk een soort interactieve film, in dit geval een co-pilot incapacitation, waarbij
je tijdens het scenario keuzes maakt die invloed hebben op het gevolg van het scenario. Met echt beeldmateriaal krijg je dan te zien wat de gevolgen daarvan zijn.
2 Dat kan wel heel voordelig zijn om te zien als je een reactie geeft wat voor invloed dat heeft op het eindresultaat.
1 Ja vind ik ook.
Ik vind het fijn om te horen dat jullie tussendoor sowieso al bezig zijn met het opfrissen van het geheugen
1 Dat kan ook nu met alles wat er op de iPad is. Vroeger hadden we zo’n dik rood boek. Dat heb jij waarschijnlijk allemaal gedigitaliseerd haha.
Nee hoor ik ben hier nog maar net bezig met een afstudeerstage haha
1 Maar ja het is nu veel gemakkelijker dan het vroeger was.
2 Ikzelf vlieg nog niet zolang, dus ik ken het niet anders. Ik ken het alleen op de digitale manier met de iPad. Je hebt alles tot je beschikking, ook tijdens de vlucht, dus dat is superfijn.
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Bijlage 4 | Doelgroepinterview: cabin attendants - deel 2
Hoe goed blijft de kennis hangen nadat je hebt geoefend voor een vlucht? Oefen je voor elke heen en terug vlucht bijvoorbeeld?
2 Soms heb je een toestelwissel, ik heb alle toestellen, jij hebt 2 types toch?
1 Ja klopt. Ik doe het bij een kistwissel. De ene keer had ik een 777 en terug een airbus. Dan nam ik dat allemaal nog een keer door. Ik deed dat ook iedere vlucht.
2 Ja toch even refreshen.
1 Waar ligt de equipment, waar ligt dit.
2 Je kan het nu ook snel doen, zo even met de iPad en dat het allemaal zo tot je beschikking ligt.
Hoelang nemen jullie de tijd om voor te bereiden op een vlucht?
2 Eigenlijk in 10-15 minuten om te helpen herinneren waar de equipment is en de signalen en dat soort dingen. Daarna voel ik me goed voorbereid.
1 Ja zoiets is snel gebeurd.
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Bijlage 5 | Design Sprint 1 Review
Aanwezigen: Evelien (manager Cabin Crew), Astrid (cabin attendant en medisch expert), Rolf (manager CSST afdeling en co-piloot), Marlene (manager CSST afdeling), Timothy (expert Learning &
Development), Marie Louise (stagebegeleider en cabin attendant), , Claire (afstudeerstudent CMD), Merel (afstudeerstudent CMD)
Evelien: Super leuk om al een demo te zien, uit ervaring weet ik dat de CC hier erg van houdt. Het visuele met name met het gevoel van spanning dat erin zit. Wat wel een risico is met filmpjes en met
name scenario’s is dat het teveel op de grap ging. Dus dat het niet serieus wordt genomen, zeker bij foute antwoorden. Lachen om wat ze zagen bij het filmpje zorgt ervoor dat ze minder opsteken van
het gevolg van hun foute keuze.
Astrid: Super spannend. Bij consequenties zou je kunnen gebruikmaken van een echte casus, zodat het echt een leermoment is
Rolf: Hele goede keuze om het filmpje en geluid door te laten lopen. Het moment van stress dat je daarin beleeft werkt daar erg in mee. Misschien denk ik nu heel erg out of the box, maar het zou erg leuk
zijn als je met Claire samen zou kunnen werken. Dan krijg je op deze manier de interactie tussen de kandidaten onderling die samen aan 1 oplossing werken. Maar misschien is dat nog iets te hoog
gegrepen voor de huidige technieken binnen KLM. Maar leuk, ga in ieder geval zo verder.
Marlene: Dus eigenlijk een soort van Multiplayer Rolf?
Rolf: Ja ik had zoiets van er gebeurt iets in de cockpit en als je daar dan met een team een aantal mensen wat mee kan doen, dan heb je ook meteen die connectie dat je ook gelijk met je collega’s bezig
bent. Dan krijg je daarna ook die zinvolle discussie waarom hebben we dit gedaan en was dit de ideale oplossing, of was er een betere? Daarin kun je 2 dingen mooi bij elkaar brengen. Maar sowieso als je
dit op de huidige manier voor elkaar kunt krijgen, dan wordt zo’n online module veel meer interactief en dat is volgens mij wel de eerstvolgende stap om dit interessant te houden voor de cursisten.
Timothy: Super tof om te zien, heel concreet en waardevol. 2 dingen:
- Leermoment van scenario based training zit in de feedback. Wat je zegt is heel goed, dat je vanuit dat feedbackmoment het leermoment wilt halen (analyse scherm) en dat mensen geconfronteerd
moeten worden met hun keuze. Mocht dit nou een heel lang scenario worden, zou je erover kunnen nadenken om tussendoor al wat feedback te geven. Misschien dat mensen na een tijdje waren
vergeten wat ze hadden gekozen, dus om dat tussendoor alvast terug te laten komen.
- De stress die je met tijd erop legt. Mocht je met scenario’s ertegenaan lopen dat tijd geen factor is, zou je visueel misschien nog iets kunnen doen met druk. Mensen die wegzakken of een meter die in
het rood loopt bijvoorbeeld. Maar echt super tof wat je nu al hebt laten zien.
Marie Louise: We hadden het ook nog over film of animatie. Omdat je natuurlijk scenario’s wilt uitbreiden, dan kost film veel tijd om dat aan te passen, terwijl je met een animatie makkelijker
aanpassingen snel kan toepassen. Hierbij zijn wij benieuwd in hoeverre jullie denken dat dit van invloed is als het niet super realistisch is. Maar bijvoorbeeld een avatar die je zelf personaliseerd die het
scenario uitvoert.
Marlene: Ik moet zelf wel zeggen dat een film het sowieso realistischer maakt dan een niet bestaande figuur. Ook terugkoppelend op wat Evelien zei, voorkomen dat het geen grap wordt. Bij een animatie
een grotere kans dat het niet als echt wordt ervaren.
Timothy: Hoe realistischer, hoe meer immersive, denk ik.
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Bijlage 7 | Design Sprint 2 Review
Aanwezigen: Evelien (manager Cabin Crew), Timothy (expert Learning & Development), Wesley (Product Owner RY training), Marie Louise (stagebegeleider en cabin attendant), Astrid (cabin
attendant en medisch expert), Claire (afstudeerstudent CMD), Merel (afstudeerstudent CMD)
Timothy: Supertof. Wat ik mee wil geven: Fout scenario niet te ver door laten lopen. Wees snel bij het corrigeren, voorkomen dat mensen foute dingen gaan leren.
Wesley: Lifesaver app. Ook met scenario’s waarbij een film afspeelt. Deze stopt dan en dan krijg je keuzes, wat ga je doen? Als je een keuze maakt, dan gaat het filmpje door en dan beloont hij met
“hey, dit is de goede keuze, want...” Bij een foute keuze laten ze in een kort filmpje zien wat het risico is bij die keuze (dus dan krijg je alsnog inzicht in de consequenties). Voice-over zegt dan: Dit was
eigenlijk niet handig, laten we dan toch voor die andere optie gaan en dan ga je verder in het scenario.
Marie Louise: Aan Timothy, wat is volgens jou te ver gaan in een foute keuze?
Timothy: In dit geval bij het onderste blokje (keep co-pilot steady in chair) is er na de foute keuze nog een keuzemoment, dat is een keuze te ver. Vanaf eerste fout keuzemoment al terug koppelen
naar Rautek.
Aanvullende disturbances die plaats kunnen vinden:
Marie Louise:
- Medische situatie, waarbij mensen geen idee hebben van de situatie die aan de hand is en dan langskomen om te vragen waar hun koffie blijft. Mensen die flippen omdat ze 20min op een koffie
zitten te wachten.
- Mensen die de taal in het vliegtuig niet goed verstaan en daardoor geen goed idee hebben van de situatie
- Mensen die afval komen afgeven
Door noodsituatie reageert het brein anders bij sommige mensen, waardoor het logisch nadenken minder van sprake is, dus daarom komen mensen soms ook met van die dingen die je niet zelf kan
bedenken.
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Aanwezigen: Evelien (manager Cabin Crew), Saskia (trainer CSST), Timothy (expert Learning & Development), Marie Louise (stagebegeleider en cabin attendant), Astrid (cabin attendant en
medisch expert), Claire (afstudeerstudent CMD), Merel (afstudeerstudent CMD)
Saskia: Het kunnen filteren op alleen foute antwoorden vind ik een goede toevoeging.
Timothy: Supertof en ook slim hoe je die feedback eigenlijk teruggeeft. Ik denk dat bij die eerste optie is het supersterk omdat je een soort van scenario lijn kan blijven zien, dus als je hem terug
probeert te spelen in je hoofd heb je een overzicht van het gehele scenario. Dan helpt het om in te zien waar je de fout hebt gemaakt. Maar bij de tweede optie heb je veel waardevoller direct
feedback waarom het goed/fout is, minder handelingen. Dus dan ben je als gebruiker misschien eerder gemotiveerd om daarnaar te kijken, dus ik vind het heel moeilijk om tussen deze twee een
keuze te maken. Omdat ze allebei erg sterk zijn. Voor mijzelf zou zo’n procesoverzicht het beste werken, maar ik weet niet of iedereen zo denkt.
Marie Louise: Dat is precies hoe ik er ook over nadenk. Mijn voorkeur heeft de eerste, maar ik kan me voorstellen dat (ik ben redelijk analytisch en ik kijk er op zo’n manier naar, waar iemand anders
wat visueler ingesteld is en alles stapje voor stapje met beeld aan de hand genomen moet worden. Dus de vraag is dan zou je iemand moeten laten kiezen, dat je een soort viewsetting hebt. Dus aan
ene kant overzichtview en andere kant beeldview.
Claire: Ik had eigenlijk hetzelfde als Marie Louise, dus dat je de keuze aan de gebruiker zelf op dat moment overlaat.
Astrid: Ik vind het er ook heel tof uitzien. Fijn om ook die vergelijking qua tijd te zien qua tijd, dus dan weet je ook waar je zit. Over die twee opties, ik zou ze ook allebei fijn vinden. Ik vind alleen die
tweede wel wat druk.
Marie Louise: Dat komt gedeeltelijk ook doordat er tekst te zien is. Wat nu als je een voice over zou hebben ipv tekst. Dus wel een afbeelding, en als je er dan op klikt krijg je de feedback te horen
Claire: Je zou ook het feedbackvlak nog meer naar boven laten trekken over de replay scenario en back to home sectie
Marie Louise: Bij eerste optie nummering toevoegen om een idee te krijgen van waar ergens je binnen het scenario bent
Ik: Mist er volgens jullie nog een aspect aan dit analyse scherm?
Claire: Aan gebruiker meer positieve feedback geven na voltooien scenario, dus ipv scenario complete ietsvan well done, ... Zodat het goed aansluit op het scenario
Astrid: Ook bij de training feedback vanuit CA’s dat ze graag horen wanneer ze het goed hebben gedaan.
Marie Louise: Je kan het ook een beetje gamificaten, zoals bij Drillster heb je een cirkeldiagram met een percentage hoe goed je kennispercentage is. Je hebt al zoveel scenario’s gedaan, je zit op
zoveel procent
Timothy: Je zou ook gebruik kunnen maken van medailles wat je regelmatig terug ziet komen in andere spellen.
Saskia: ik wil even zeggen, ik vind het ook erg professioneel eruitzien
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Introbeeld: Cabin Crew op een rij met rollen
1. Start scenario: CA1 loopt met een servicekar door het toestel
2. Purser report to cockpit
3. Purser start ABC procedure: CA1 report to cockpit
4. Keuzemoment voor CA1: Wat ga ik doen met de servicekar?
1. Kar meetrekken - Purser geeft aan dat dit niet handig is en het zelf doet: Ik doe het wel, ga jij maar naar de cockpit
2. Purser vragen om de kar uit de weg te zetten
5. CA1 loopt naar cockpit en klopt aan
6. Keuzemoment: Wat ga ik als eerste doen?
1. Ademhaling checken - Nee ik ga eerst een shake and shout doen om hopelijk een respons te krijgen
2. Shake and shout
3. Reanimeren - Nee, het is belangrijk om eerst de co-piloot te checken met een Shake and shout
7. CA1 komt cockpit binnen
8. CA1 doet shake and shout
9. Keuzemoment: Wat ga ik met de incapacitated co-piloot doen?
1. Rautek greep
2. Uit stoel strekken - Laten zien waarom dit niet werkt
10. Uitvoering Rautek greep
11. Keuzemoment: Waar ga ik de co-piloot neerleggen
1. In de cockpit - *Even rondkijken* Nee lijkt mee geen goed idee. Hier is te weinig plek. Dus ik breng hem naar de galley
2. In de galley
12. CA1 legt co-piloot neer in galley, CA2 zit klaar met AED, terwijl Purser in gesprek is met een passagier met medische kennis.
13. CA1 begint gelijk met CPR
14. CA2 bereidt AED voor op co-piloot
15. AED shock
16. CA1 raakt vermoeid.
1. CA1 vraagt aan Purser om het over te nemen - Doorverwijzing shot 18
2. CA1 blijft doorgaan
17. Purser gaat informeren of hij/zij tijdelijk zal overnemen
1. Oké, is goed
2. Nee, ik ben nu toch al bezig - Purser: Ik zie dat je het tempo niet meer bij kan houden, dus ik neem het nu over
18. CA1 neemt communicatierol over van Purser
19. CA informeer bij de captain situatie co-piloot, captain geeft informatie: Hij gaat zo landing inzetten en er staan artsen klaar op de grond.
20. Informatie doorgeven aan CA2 en Purser
21. Cabin Crew: Prepare for landing
1. Doorgaan met reanimeren
2. Plaats nemen op stoel tot landing - Purser: Blijf hier, we moeten doorgaan met reanimatie, ook tijdens de landing
22. Eindbeeld ambulances bij vliegtuig
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Aanwezigen: Evelien (Manager Cabin Crew), Astrid (Cabin attendant & medisch expert), Timothy (expert Learning & Development), Saskia (Trainer CSST), Merel (afstudeerstudent CMD), Claire
(afstudeerstudent CMD)
Astrid: Ik vind het heel leuk geworden. Ik weet niet of het didactisch helemaal oké is, maar door een scherm rood te maken voeg je wel druk toe wat heel leuk is vind ik.
Timothy: Ja ik vind het supervet, ziet er echt heel cool uit. Ik denk dat het hartstikke oké is hoor. Waar je over zou kunnen twijfelen is “leer je optimaal?” en “is dit veilig genoeg?”, dat soort
dilemma’s. Durf fouten te maken, maar dit gaat er juist over dat je geen fouten wilt maken en direct de consequenties te zien. Wat juist heel mooi is, is dat je dichtbij een realiteit komt, waarbij tijd
heel erg belangrijk is. Die factor is zo groot, dat die ten koste mag gaan van een 100% veilig leerklimaat. Dus vanuit mijn perspectief kan je hem didactisch heel goed onderbouwen dat je de
schermen rood maakt. Echt heel cool, ik krijg gelijk zin om dit te spelen.
Als ik een tip mag meegeven: Bij scenario’s waarbij je wordt gecorrigeerd door een andere cabin attendant of zelf duidelijker aangeven dat het antwoord fout is. Bij de eerste scene had ik niet
helemaal door dat Astrid (de andere cabin attendant) het foute antwoord corrigeerde. Misschien ligt dat aan mij, omdat ik zelf te weinig van de inhoud ken (is zelf geen cabin attendant). Dus
bijvoorbeeld dat iemand in het scenario zegt: Oh shit, dit was fout. Bij de zelfreflectie was dit wel duidelijk: “Oh wacht, ik heb hier geen plek, ik breng hem naar de galley.” Waardoor duidelijk is dat
het fout is. Maar ja, echt heel tof.
Ik: Was het verloop van het verhaal duidelijk? Van scene naar scene?
Saskia: Zeker, ik vond het ook heel gaaf. En tegelijkertijd maak ik me een beetje zorgen om de oudere generatie die misschien iets langzamer is. Want ik denk dat dit, vooral de jonge mensen die
goed zijn met de iPad, heel erg aanspreekt. En dan kijken hoe de langzamere niet verliezen hiermee.
Ik: Ja dat is natuurlijk lastig om een goede balans daartussen te vinden van hoeveel tijd geef je iemand een keuze te maken.
Saskia: Ja, want het gaat echt om tijdsdruk inderdaad. De ene zal sneller lezen dan de ander, lastig is dat hè.
Ik: Ook als je experimenteert met interactie, bijvoorbeeld dat sliden, daar zal de ene persoon niet echt bekend mee zijn. Dan zou je hier ook meer tijd kunnen geven om zo’n actie uit te voeren.
Timothy: En hoe moeilijk zou het zijn om aan de voorkant een level te kiezen bijvoorbeeld easy, medium, hard? Dus dat de ene 2 seconden langer heeft dan de ander
Ik: Daar heb ik nog niet over nagedacht, maar dat zou inderdaad een goede oplossing kunnen zijn om verschillende moeilijkheidsgraden in te voeren voor de ene persoon die beter is met
technologie en de ander wat minder.
Merel: Of dat iedereen eerst begint bij easy en dat je daarna jezelf kan gaan verbeteren via level-ups voor de volgende keer.
Ik: Dan is er gelijk een verbinding met het analysescherm op basis van je prestatie. Dus als je easy hebt voltooid krijg je een bronze medaille of 1 ster bijvoorbeeld, en bij hard een gouden medaille.
Astrid: Ik zag trouwens nog 1 klein foutje. Het moet in plaats van linker/rechter arm inboard/outboard arm zijn.
Ik: Oké, ik schrijf het op en zal het aanpassen.
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Ik: Tijdens het scenario komen vier vormen voor van het terugkoppelen van een foute keuze. Hebben jullie opmerkingen over een van deze vormen? Volstaat de tweede optie volgens jullie?
Saskia: Die terugkoppeling via een andere cabin attendant in het scenario vond ik heel sprekend. De tweede vond ik ook duidelijk, dus dat zou voor mij niet anders hoeven.
Timothy: Met wat ik eerder zei, het duidelijker aangeven dat het fout is bij de eerste scene, dan is die samen met de andere vormen helder.
Ik: Zoals jullie hebben gezien is er geëxperimenteerd met het toevoegen van meer interactie. Zijn er momenten in het scenario geweest waarbij jullie het gevoel hadden dat er meer interactie had
kunnen zijn?
Timothy: Ja je zou het openen van de cockpit deur interactiever kunnen maken. Ik zit heel erg aan fysieke handelingen te denken, wat kan je daarin meenemen. Voor de rest zou ik daar nog een keer
heel nauwkeurig naar moeten kijken.
Claire: Misschien als je dat idee van die verschillende levels implementeert, zou je kunnen doen dat je de slider één keer moet doen, de airline trolley moet bewegen, de deur openmaken. Dus dat je
steeds meer handelingen moet doen naarmate de moeilijkheidsgraad hoger is. Dus niveau 1 wennen aan de situatie, kijken hoe het überhaupt werkt. Bij niveau 2 al wat meer interactie en dan bij
niveau 3 run je de hele scene met veel interactie. Ik had ook nog een opmerking om rekening te houden met dat mensen met dyslexie meer tijd nodig hebben om de vraag en antwoorden te kunnen
lezen. Ik denk dat je zoveel mogelijk moet testen om daar een goede balans in te kunnen vinden.
Astrid: Ik vroeg me nog iets af. Je bent namelijk altijd 1 poppetje, toch?
Ik: Ja klopt
Astrid: Het is niet zo dat je de rule en master bent van de situatie, waarbij je alle poppetjes kan zijn?
Ik: Nee je speelt echt vanuit 1 perspectief, om rekening te houden met de realiteit, waarbij je ook 1 persoon bent in een heel team. Daarom heb ik er voor gekozen om het scenario ook vanuit 1
perspectief af te laten spelen.
Astrid: Ja, en wil je dan ook nog het perspectief van de Purser een eigen scenario? Dat die bijvoorbeeld de telefoon opneemt, etc.
Ik: Ja het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat, bij een verdere uitwerking, je op basis van je profiel verschillende rollen hebt. Dus als je als cabin attendant werkzaam bent, dat jij het perspectief
daarvan krijgt. En dat iemand die als Purser werkt het perspectief van de Purser speelt.
Astrid: Ik denk dat dat heel cool is, want daar zijn ze echt naar op zoek. Daar wordt te weinig onderscheid in gemaakt, dus dat zou cool zijn als dat zou kunnen.
Ik: Ja het zou inderdaad ideaal zijn als het zo samen zou kunnen werken.
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