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Samenvatting
Tegenwoordig zijn er steeds minder mensen die tekstueel lezen wat leidt
tot verminderde concentratie en verbeeldingskracht. Dit terwijl laatstgenoemde juist versterkt wordt door te lezen. Ook de opkomst van nieuwe
snelle technologie draagt hieraan bij. Omdat er wel mensen zijn die willen
lezen maar door interne en externe factoren hier moeite mee hebben is
hierbij de volgende ontwerpvraag geformuleerd:
Hoe kan het concentratie- en verbeeldingsvermogen van moeilijke lezers
worden gestimuleerd met behulp van modern technologie, zonder het
lezen zelf te veranderen?
Om hierop een antwoord te vinden hebben we allereest gekeken naar de
voordelen van lezen, zodat we deze voordelen als criteria konden gaan
gebruiken bij experimenten en prototypen. Door onze prototypen te testen
kwamen we tot de conclusie dat het belangrijk is om niet van het tekstueel
lezen af te stappen, omdat dit er juist voor zorgt dat een goede concentratie weer opgebouwd wordt.
Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk externe factoren die concentratie en verbeeldingskracht verlagend zijn weg te halen, waaronder
vallen: het wisselen tussen platformen, storende omgevingen, oncomfortabele leesposities en complete visualisaties.
Uit onderzoeken en onze eigen experimenten zijn we bij Virtual Reality (VR)
als tool gekomen om hierbij te helpen. VR-Brillen worden steeds toegankelijker voor de doorsnee consument en er is al veel enthousiasme van
gebruikers voor een VR-leesapp, terwijl een app geoptimaliseerd voor
lezen in VR nog niet te vinden is.
Door VR-leesomgevingapp te ontwikkelen kunnen we factoren, zoals
storende omgeving en oncomfortabele leesposities weghalen. Daarnaast
kunnen we gebruik maken van audio en subtiele visualisaties om de concentratie en immersie in een boek te verhogen, zonder van platform te
hoeven wisselen.
Als ontwerpers vinden wij het belangrijk om moderne technologie te gebruiken om dit probleem op te lossen. Technologie wordt vaak gezien als
een oorzaak en niet als oplossing, terwijl met alle mogelijkheden van tegenwoordig het juist ons kan helpen.
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Inleiding
Wij zijn nu bij het punt gekomen dat wij over de helft heen zijn betreft ons
afstudeerproject. Het zijn weken geweest waar wij samen hebben gekeken
naar wat willen wij leren, hoe willen wij dit doen en hoe brengen wij waarde
aan ons project. Samen zijn wij gaan kijken naar hoe wij ons onderwerp
zoveel mogelijk kracht konden geven met tegelijkertijd denken aan unieke
en gevarieerde prototypes.
In ons afstudeerproject leggen wij de focus op het verband tussen TECH en
HUMAN waarbij deze factoren samen komen en STORY vormen. Wij hebben het onderwerp lezen gekozen omdat dit iets is wat voor ons beide als
iets inspirerends en motiverends kan werken en waar wij van mening over
zijn dat dit door de eeuwen heen te veel hetzelfde is gebleven. Wij willen
gaan kijken hoe wij dit kunnen veranderen voor onze doelgroep op een
manier waar nog niet eerder naar gekeken is. Samen hopen wij dan ook
een resultaat te leveren dat de gebruiker inspireert en met een open blik
het lezen te herontdekken. In de rest van dit document gaan wij toelichten
hoe wij dit voor ons zien.
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Hoofd &
deelvragen
Onze hoofdvraag formuleren is iets waar wij langere tijd mee aan het
worstelen waren. Waar leggen wij nu precies de focus op en waarom?
Oorspronkelijk hadden wij al een hoofdvraag klaar liggen, maar deze is
door de tijd heen een paar keer veranderd. Onze eerste hoofdvraag luidde
als volgt: “Hoe zorg ik ervoor dat een boek ook een interactieve belevenis
kan worden voor mensen die geen aandacht spanne hiervoor hebben?”.
Aangezien dit nog in ons afstudeervoorstel stond kon je hieraan opmaken dat het nog een erg brede vraag was die minimaal is onderzocht. Na
enkele weken veranderde deze vraag dan ook naar de volgende vraag:
“Hoe zorg je dat de vorm van lezen zodanig wordt aangepast, door middel van nieuwe technologieën, dat het eigentijds en innoverend wordt”.
Maar ook deze vraag was erg breed en niet direct het punt dat wij wilden
gaan onderzoeken. Wij wilden namelijk niet de focus leggen op lezen een
nieuwe technologie maken, maar juist lezen aanpassen voor onze doelgroep zonder het key-element van lezen te verwijderen (dit wordt later in
de tekst toegelicht). Dus toen kwamen wij op de volgende hoofdvraag:
Hoe kan het concentratie- en verbeeldingsvermogen van moeilijke lezers
worden gestimuleerd met behulp van modern technologie, zonder het
lezen zelf te veranderen?
De voordelen van lezen
Het is namelijk zo dat een stuk minder mensen lezen dan voorheen. Het is
dat het percentage lezers tussen 2006 en 2016 van jongvolwassenen van
87% naar 49% is gedaald en van jongeren zelfs van 65% naar 40% [1] [2].
Lezen is door de jaren heen overgenomen door het kijken van films en series
of het spelen van games. Dit gaat veel sneller en vereist veel minder van
het denkvermogen van een gebruiker. Het is makkelijker om je aandacht
hierbij te houden omdat het verhaal makkelijker voor wordt geschoteld, zo
hoef je het beeld zelf niet meer te visualiseren en zorgt het geluid ervoor
dat jouw aandacht bij het beeld blijft. Maar desondanks de computer en
de televisie uitvindingen zijn geweest die het makkelijker maken om een
publiek te bereiken heeft dit ook nadelen voor de gebruiker, zij zijn namelijk
minder geneigd om meer moeite te doen om een verhaal tot zich te nemen. En dit en velen anderen zijn redenen waarom er steeds minder vaak
een boek wordt opgepakt.
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Echter is dit ontzettend zonde omdat lezen velen voordelen met zich mee
brengt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het volgende:
Lezen zorgt voor concentratievermogen en verbeeldingskracht. In 2012
werd door de Universiteit van Stanford een onderzoek gedaan, waar bij
proefpersonen MRI-scans werden afgenomen terwijl ze een hoofdstuk lazen uit de roman Mansfield Park van Jane Austen [3]. Uit de MRI-scan kwam
naar voren dat de proefpersonen zonder uitzondering door het lezen van
de tekst levendige mentale beelden tevoorschijn konden toveren en dat
de tekst krachtige emoties kon oproepen. Daarnaast train je ook je concentratievermogen als je leest en zo lieten de MRI-scans zien dat voor het
lezen een coördinatie van meerdere complexe cognitieve hersenfuncties
noodzakelijk was [4]. En je concentratievermogen trainen helpt weer voor
de toekomst, denk aan je werk of aan het leren voor school.
Daarnaast helpt lezen met je analytisch vermogen, wat jou weer helpt met
situaties inschatten. Helpt het ook tegen stress, zo wandel je even een andere wereld binnen en vergeet je je eigen problemen. Het helpt zelfs zodanig dat slechts zes minuten lezen stress verminderd met 68%, dit werd
onderzocht door cognitief neuropsycholoog Dr. David Lewis in samenwerking met de Universiteit van Sussex (2009) [5]. Ook helpt het om te lezen
over onderwerpen die jou verder kunnen helpen, denk aan depressie of
zelfhulpboeken, lezen is leren op een makkelijke en toegankelijke manier.
En daarnaast helpt lezen ook met het makkelijker in slaap vallen, zo ben je
even weg van alle technologie en geef je je ogen de rust die zij verdienen
waardoor jij beter kunt gaan slapen.
Kortom lezen heeft ontzettend veel voordelen die worden deels worden
weggenomen als je het tekstuele weghaalt en dit omzet in televisie of
games. Je hebt alleen ook de groep mensen die een obstakel heeft als
het gaat om lezen. Zo heb je mensen die moeite hebben met concentreren en die zich hierdoor ook niet aan kunnen zetten om te lezen, wat weer
zorgt dat hun concentratie ook niet getraind kan worden hiermee. Maar je
hebt ook mensen die niet de omgeving hebben om even rustig een boek
te lezen, denk aan een vol huis waarbij je een slaapkamer moet delen.
Maar je hebt ook mensen die zoals ze zelf zeggen ‘niet in een boek kunnen
komen’ en die moeite hebben met het visualiseren van een boek. Dit is de
doelgroep waar wij naar willen kijken, de doelgroep wil graag lezen maar
heeft er niet de mogelijkheden voor óf er zijn te veel obstakels hiervoor.
Voor deze doelgroep willen wij lezen ook toegankelijk maken zodat ook
zij kunnen gebruikmaken van de voordelen van het lezen. Want de doelgroep is onderdeel van het percentage mensen die zijn gestopt met lezen
omdat er te veel externe factoren het onmogelijk maken voor hun.
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Kortom wij zijn gaan kijken naar hoe lezen toegankelijk kan worden gemaakt voor een doelgroep die wel graag wilt lezen, maar waarbij het niet
lukt. Waarbij het concentratievermogen en het visualiseren van een verhaal voorop staan. Zodat ook zij het verhalen kunnen beleven zoals anderen lezers doen en hier dan ook meer plezier in gaan hebben.
Deelvragen
Naast de hoofdvraag zijn er natuurlijk ook deelvragen die hierbij komen
kijken, om ze even kort toe te lichten hebben wij ze hieronder neergezet:
• Wat zijn de voordelen van lezen?
• Welke leesvormen zijn er allemaal?
• Welke voordelen hebben deze leesvormen?
• Welke nadelen hebben deze leesvormen?
• Welke (nieuwe) technologiën spelen hierbij een rol?
• Wat is de invloed van deze (nieuwe) technologieën?
• Hoe verhoudt het leesgedrag van lezer zich met het gebruik van
de andere narratieve vormen?
• Waarom lezen mensen?
• Waarom lezen mensen niet?
• Wat is het voordeel van concentratievermogen?
• Wat is het voordeel van visualisatievermogen?
• Welke factoren stimuleren lezen nog meer?
• Wat is flow en hoe kom je hierin?
• Wat maakt lezen verschillend van het kijken van televisie of het
spelen van games?
Sommige vragen hierboven zijn al voor een deel beantwoord in de toelichting van de hoofdvraag. Maar op basis hiervan zijn we begonnen met
verschillende onderzoeksmethodieken toe te passen. Inzichten die we uit
deskresearch, survey, interviews en experimenten kregen hebben we vervolgens meegenomen in de ontwikkeling van onze prototypen. Hieruit is
uiteindelijk een Proof of Concept ontstaan.
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Onderzoek
Vooronderzoek (samenvattend)
Allereerst hebben we naast het in kaart brengen van de voordelen van
lezen ook huidige leesvormen en vernieuwingen die al gedaan zijn onder
de loep genomen. Wat voor onderzoek is hier al naar gedaan en hoe kunnen wij dit meenemen in ons eigen onderzoek?
Zo zijn er natuurlijk ebooks en audioboeken, die al gebruik maken van nieuwe technologieën om lezen toegankelijker te maken. Maar uit onderzoek
blijkt dat door het lezen vanaf een scherm – wat het geval is bij ebooks –
niet dezelfde voordelen heeft als lezen vanuit een boek [6]. Integendeel,
behalve dat niet dezelfde versterkende effecten op de hersenen worden
bereikt kan het licht van het scherm een negatieve invloed hebben op het
slaapgedrag van de gebruiker [7].
Al laat onderzoek zien dat er tussen lezen vanaf een ereader en het luisteren naar een audioboek geen verschil zit [8], blijkt het lezen van audioboeken toch niet de voordelen van tekstueel lezen te hebben. Bij audioboeken wordt weliswaar de luistervaardigheid van mensen getraind,
maar de algehele concentratie blijft achter. Dit komt mede doordat
mensen meer dan bij tekstueel lezen in staat zijn andere handelingen uit
te voeren, waardoor de concentratie al verdeeld wordt al voordat deze
afzwakt. Audioboeken komen op die manier dichterbij televisie kijken dan
lezen, alleen zonder het visuele. Bij tekstueel lezen wordt heel erg de verbeelding getriggerd waardoor het visuele aspect alsnog (in abstracte
vorm) aanwezig is, bij audioboeken is dit echter niet onder andere door
de verdeelde concentratie.
Daarnaast zijn er ook verschillende leesvormen bij tekstueel lezen. Zo zijn
er interactieve boeken, waarbij de lezer invloed uitoefent op het verhaal,
en enhanced boeken, waarbij de lezer direct achtergrondinformatie en
visualisaties bij een tekst kan bekijken. In het kopje methodische onderzoeksactiviteiten lichten we toe welke invloed deze vormen hebben op de
voordelen van tekstueel lezen en ook de toepasbaarheid.
Deskresearch
In ons deskresearch zijn wie dieper onderzoek gaan doen naar de voordelen van lezen en de relevantie hiervan. Ook hebben we gekeken of we
nog vormen over het hoofd hebben gezien in ons vooronderzoek.
Eerder hebben we al benoemd dat het tekstueel lezen van verhalen de
concentratie en verbeterd, stress verminderd en depressies tegengaat.
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Daarbovenop word je er ook intelligenter van; het vergroot je kennis
over taal en woordenschat waardoor je communicatieve vaardigheden
worden ontwikkeld, zowel via spraak als schrift [9]. Uit onderzoek bleek dat
de gebieden in de hersenen die gelinkt zijn aan taal gestimuleerd worden,
en daar ook nieuwe verbindingen ontstaan [10]. Ook je wereldbeeld en
eigen normen en waarden worden verder ontwikkeld doordat je nieuwe
ideeën en visies tegenkomt, wat je eigen individualiteit versterkt. En kennis wordt makkelijker onthouden wanneer het op verhalende wijze wordt
overgebracht [10] [11] [12] [13].
In de huidige informatiemaatschappij is het erg belangrijk om deze vaardigheden te ontwikkelen, juist doordat informatie toegankelijker en sneller
is dan ooit. Ook tijdens de covid pandemie werd duidelijk hoe belangrijk
ons geestelijke welzijn is en dat in isolatie het belangrijk is hier goed voor
te zorgen, waar lezen dus een grote hulp bij kan zijn.
Tijdens ons verdere onderzoek naar leesvormen ontdekte we nog een belangrijk aspect wat voor een succesvolle leeservaring zorgt: een gevoel
van progressie. Progressie zorgt ervoor dat een lezer wordt gemotiveerd
verder te lezen. Dit gevoel wordt bij een echt boek door de tactiele sensatie opgewekt (zwaarder worden van een kant van boek en omslaan van
pagina’s). Momenteel kan een audioboek, ereader of ander leesscherm
dit niet evenaren [14] [15] [16]. Uit onze interviews bleek de tactiele ervaring van het lezen naast de geur van een nieuw boek en toevoeging aan
interieur de voornaamste reden om nog een echt boek te verkiezen boven
ebooks en audioboeken.
Als laatste kwamen we twee onderzoeken naar lezen in Virtual Reality tegen [17] [18]. Deze onderzoeken gaven aan dat het lezen van boeken in VR
veel van de nadelen van ereaders en lezen van andere schermen tegengaan; sterker nog, testpersonen bleken informatie beter te onthouden en
begrijpen in VR.
Methodische onderzoeksactiviteiten
Naast deskresearch naar de voordelen van lezen en verschillende leesvormen, een survey afgenomen en interviews gehouden hebben we andere onderzoeksactiviteiten gebruikt om de getrokken conclusies uit de
eerdere onderzoeksmethoden zelf te ondervinden en van daaruit te gaan
prototypen.
We hebben zowel interactieve als enhanced boeken deels gelezen om te
ondervinden wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Wat ons vooral is bijgebleven is dat deze leesvormen op zichzelf handig en interessant klinken,
maar in de praktijk afleiden van de leeservaring. Zo is er bij een interactief boek geen gevoel van progressie omdat je als lezer kriskras door
een boek/ebook gaat en dus geen overzicht meer hebt waar je bent in
het verhaal. Daarnaast kon bij bepaalde keuzes het verhaal na een paar
9

bladzijdes al voorbij zijn en bij andere keuzes kwam je juist in een herhalend verhaal terecht. Hieruit concluderen we dat naast schrijfwijze ook de
verhaalstructuur heel goed moet zijn, anders verlies je als lezer al gauw de
immersie in het verhaal.
Een bijkomend nadeel van deze vorm is dat een boek vanaf het begin
geschreven moet worden met interactie in het hoofd, wat de vorm van
een verhaal compleet verandert. Daarom is het interactief maken van een
verhaal geen toepasbare methode om moeilijke lezers te stimuleren, omdat de lezer eerst interesse moet krijgen in bestaande interactieve boeken.
Ook door te veel keuzes ben je als lezer constant jezelf aan het afvragen
wat er zou zijn gebeurd als je ander had gekozen, wat erg afleidend is.
Enhanced boeken hebben hetzelfde probleem, als je op te veel dingen
kunt doen zit je uiteindelijk niet meer in het verhaal. Ook heb je voor beide
leesvormen soms andere platformen nodig en de wissel tussen deze platformen haalt je al uit de tekst die je aan het lezen was totdat er uiteindelijk
geen concentratie meer is. Bovendien zijn ook enhanced boeken moeilijk
en duur om te maken, waardoor het door veel uitgevers niet wordt toegepast.
Als laatste experiment hebben we gelezen in Virtual Reality. Opvallend was
dat er al best veel te vinden is op het internet over lezen in VR, hoe je bijvoorbeeld een persoonlijke setting kunt creëren om in te lezen en tegelijkertijd geen afleidingen meer hebt tijdens het lezen, maar een daadwerkelijke
app om dit mee te doen was onvindbaar.
Uiteindelijk hebben we Bigscreen [19] gebruikt, een social app waarin gebruikers met elkaar in VR hun computerscherm kunnen delen en zo de ervaring van in een bioscoop zitten kunnen nabootsen zonder daadwerkelijk
in dezelfde ruimte te zijn. Ook kan het gebruikt worden voor vergaderingen.
Wij hebben uiteindelijk op ons computerscherm een ebook geopend om
te lezen, daarna konden we in een comfortabele houding gaan zitten en
zelfs liggen en lezen. Dit was heerlijk. We waren vrijwel niet afgeleid doordat we helemaal afgesloten waren van onze omgeving en onze telefoons.
Uit onze vragenlijst bleek ook dat lezers soms moeite hebben met concentreren doordat ze lastig in een comfortabele positie komen tijdens het
lezen doordat ze een boek of ereader moeten vasthouden. Het interessant
en fijne aan VR is dat je het boek niet meer vast hoeft te houden en zo
makkelijk in elke gewenste positie kan komen. Helaas kosten het wel veel
moeite om alles goed klaar te zetten op deze manier en bij het wisselen
van houding moest het scherm weer opnieuw gepositioneerd worden.
Hieruit halen we dat lezen in VR een interessante vorm is die waar we mee
kunnen gaan prototypen: het is veelbelovend, maar er is nog heel veel ruimte voor verbetering. Daarnaast kan het toegepast worden op elke tekst
die digitaal beschikbaar is.
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Ontwerpkeuzes
Onderzoekdata en inzichten
Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat er ontzettend veel factoren
meespelen die het moeilijker maken voor een gebruiker om te gaan lezen
en dat films, series en games een nieuwe manier is om voor niet alleen
hun maar ook anderen toch verhalen over te brengen. Maar omdat dit het
concentratie en visualisatie vermogen niet stimuleert zijn wij gaan kijken
naar hoe wij dit wel kunnen doen.
Zo zijn wij begonnen met een vragenlijst uitsturen naar niet alleen de doelgroep (omdat die destijds ook nog niet geheel gevormd was) maar ook
de rest van de lezers en non-lezers. Zo hebben wij vragen gesteld over
zowel lezen als over games en televisie. Hieruit is naar voren gekomen dat
grotendeels van de vrije tijd wordt ingevuld bij de meeste mensen bij de
computer of de televisie en dat zelden maar een boek wordt opgepakt.
Ook zijn er veel mensen die als ze wel een boek oppakken hier niet lang de
tijd voor nemen, met wat uitschieters als uitzondering. Maar als contrast
komt er wel uit de vragenlijst naar voren dat mensen minder tijd willen
besteden aan televisie en games en juist meer aan lezen; waaruit wij weer
opmaken dat ons onderwerp wel zeker een relevant en globaal belangrijk
punt is.
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Na de vragenlijst zijn wij aan de slag gegaan met het vormen van onze
doelgroep gepaard met het maken van onze eerste prototypes (deze
worden later in de tekst toegelicht). Maar voor wij hiermee aan de slag zijn
gegaan hebben wij alle informatie uit het onderzoek en de vragenlijst bij
elkaar neergelegd en hebben wij het volgende gevormd:

Waarna wij uiteindelijk door alle informatie hier samen uit te halen prototypes zijn gaan maken.
Doelgroep analyse
De doelgroep vormen was iets waar wij snel uitkwamen. Wij keken namelijk naar de mensen waarbij het lezen niet lukt Toen was voor ons eigenlijk
de grootste vraag, willen wij lezers onderzoeken die niet willen lezen om ze
aan te zetten? Of willen wij lezers die wel willen lezen maar waar het niet
lukt helpen om dit toch voor elkaar te krijgen? Na wat overleg met zowel
de docenten als het kijken naar de vragenlijst kwamen wij uit op dat wij
de gebruikers willen helpen en niet motiveren. Dit omdat als je een gebruiker wilt helpen met concentreren moet dit persoon wel een motivatie
hebben om hier mee geholpen te willen worden. Als je iemand iets gaat
opleggen waar zij eigenlijk toch geen behoefte aan hebben dan worden
de factoren waar wij naar willen kijken (concentratie en visualisatie) een
stuk moeilijker gestimuleerd. Dus wij zijn als volgt gaan kijken naar de volgende groep:
12

•
Gebruikers die graag willen lezen, maar die hier niet de mogelijkheden door hebben vanwege externe factoren. En daarom moeite hebben met het concentreren en het visualiseren van een boek.
Ondanks het een specifieke groep mensen is zijn er toch heel veel mensen
uit ons vooronderzoek en uit de vragenlijst die wij hiervoor hebben gevonden. Elk van dit persoon had een eigen unieke reden waarom zij bij dit obstakel aankwamen en elk persoon had dan ook een eigen manier nodig
om hier overheen te komen. Dat heeft ons ook aan het denken gezet, want
ieder persoon is anders dus zou onze doelgroep uiteindelijk ook op een
eigen manier geholpen moeten worden die helpt met hun obstakels. Dit
was iets waar wij echt over na moesten gaan denken en wij in het begin
even opzij hebben laten liggen bij het maken van de prototypes. Zo zijn
wij eerst gaan kijken naar wat de doelgroep aanspreekt en stimuleert om
erna te kijken naar een oplossing. Wij wilden immers eerst weten wat de
doelgroep interessant vindt. Dit vind je terug in het volgende onderwerp.
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In de bovenstaande persona zie je een voorbeeld van een mannelijke
lezer die moeite heeft met zijn focus. Echter heeft niet elke ‘moeilijke’ lezer
dezelfde obstakels en is dit dus ook geheel een voorbeeld. Obstakels om
te lezen zijn erg persoonlijk per individu en dus ook niet te beschrijven
voor iedereen in onze doelgroep. Echter komt het dus wel overeen dat bij
alle lezers in onze doelgroep dat zij een onbstakel hebben en dus zichzelf
minder kunnen aanzetten om te gaan lezen. Dit is de overeenkomst die
erg van belang is in onze doelgroep en waar wij dan ook de focus op leggen. Wij willen een ruimte creeëren voor de gebruiker zodat dit persoonlijk
zodanig wordt aangepast dat de lezer dit obstakel uit de weg kan gaan.
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Experimenten &
Prototypes
Voorgaande prototypes
Natuurlijk kom je niet direct op een Proof of Concept wat de gebruiker
triggert, zo hebben wij verschillende prototypes bekeken die lezen vanuit
verschillende hoeken bekijken om vervolgens met de resultaten hiervan
weer ontwerpkeuzes te maken. Wij verduidelijken kort hieronder wat wij in
voorheen hebben gedaan om op het punt waar wij nu zijn te zijn gekomen.
Disclaimer: De prototypes 1 t/m 3 werden vooral gebruikt om de hoofdvraag duidelijker te maken en gaan dus niet specifiek in op de hoofdvraag
die nu geformuleerd is, ze zijn wel in dezelfde richting maar toen was het
onderzoek nog onvolledig, wij zijn vroeg begonnen met prototypen.
Prototype 1
In ons eerste prototype hebben wij gekeken naar wat er gebeurt wanneer
je de gebruiker invloed laat kunnen oefenen op het verhaal. Wij wilden
hiermee inzicht krijgen of gamificition ingezet kon worden om de lezer te
triggeren en hierbij meer aandacht op het verhaal zelf te leggen. Wij hebben dit gedaan door middel van paper prototypes de gebruiker te laten
kiezen wat ze zouden doen als een scenario van het boek verbeeld zou
zijn. Hierbij aan de hand van een verhaal die wij hen vertellen, welke actie
besluiten zij te ondernemen hierbij?
Hieruit kwam naar voren dat dit zeker een interessant manier is om de
aandacht van de gebruiker te krijgen, maar het is iets wat al in velen vormen bestaat en het stimuleert niet de hoofdpunten die wij graag zouden
willen. Zo wordt het concentratievermogen samen met de visualisatie niet
gestimuleerd. Je concentratie verdwijnt als je wisselt tussen het lezen en
de andere platformen door en omdat het beeld al voor je is gepresenteerd hoef je niet je hersenen aan te zetten om dit al voor je te doen. Wij
kwamen er dus kort na het presenteren van dit prototype al achter dat dit
niet samenwerkt met de punten die wij willen prikkelen bij de gebruiker.
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Prototype 2
In ons tweede prototype zijn wij gaan kijken of het enthousiasme en de
belevenis van een lezer extra wordt gestimuleerd als zij ook daadwerkelijk
een visueel beeld hierbij krijgen. Hiervoor hebben wij gekozen om dit op
een laagdrempelige manier te doen door delen uit een boek te bedekken
met een witte pagina. Op deze witte pagina staat een QR-code die verbonden staat aan de scene alleen dan gevisualiseerd door middel van
film. Wij hebben gekozen om dit te doen met boeken die verfilmd zijn zodat
de scene ook apart gekeken kan worden op platformen zoals Youtube.
Een voorbeeld hiervan is een scène uit Harry Potter, hierbij wordt dit niet
gelezen maar krijg je een video te zien met wat hierbij gebeurt. Met als
doel dat het interessanter wordt en dat wij de lezer een extra stukje helpen
met het visualiseren van het boek.
Hier kwam weer naar voren dat de concentratie van de gebruiker wordt
verbroken als zij moesten gaan wisselen van platformen. Het maakte het
juist moeilijker om je te concentreren op de tekst omdat je telkens weer
die flow uitgehaald werd. Daarnaast werd hiermee het beeld wat de gebruiker zelf vormde over de wereld zodanig aangepast door het beeld wat
ze te zien kregen dat dit de eigen creatieve invulling hiervan belemmerde.
Oftewel ook dit prototype hielp niet geheel met het prikkelen van de gebruiker zijn of haar concentratie en visualisatie vermogen.
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Prototype 3
Ook in prototype 3 wilden wij laagdrempelig gaan kijken naar hoe je een
spel-element kon verwerken in een boek. Zo wordt het publiek actief en
alert gehouden tijdens het lezen hiervan. Omdat wij hier ook de lezer wilde helpen in het visualiseren van het boek hebben wij ervoor gekozen om
bepaalde woorden eruit te laten springen die de gebruiker kon scannen
waarna die kort op zoek moest gaan naar het object of de plaats om daar
de scene te zien die werd afgespeeld in het verhaal. Zo moest je moeite
gaan doen om het verhaal te lezen en werd de houding van de lezer actief gehouden. Wij hebben ervoor gekozen dit te maken in HTML, CSS en
javascript waardoor je als je op het dikgedrukte woord klikte dat je dan
het object (in dit geval de boom) in film op je scherm zag, je kon ook door
de opname knop klikken waardoor er een scène te zien werd. Dit zouden
we als wij het groter zouden maken ook daadwerkelijk koppelen aan de
camera van je telefoon.
Hier kwam naar voren dat het spelelement meer centraal stond dan het
lezen zelf en uitsloot wat wij uiteindelijk echt wilden bereiken. Wel bleek dat
technologie gebruiken een interessante manier is om te kijken hoe je een
verhaal kunt overbrengen.
Dit bracht ons dan uiteindelijk op het idee om te gaan kijken hoe wij technologie zodanig kunnen gaan inzetten zodat het lezen zelf tekstueel blijft
maar dat technologie ervoor zorgt dat lezen een nieuwe wending krijgt?
Maar dan kijkend naar een platform wat alles verbindt en de ‘flow’ stimuleert, zodat je niet uit de concentratie wordt gehaald door te wisselen binnen platformen.
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Prototype Design Sprint
Het designsprint prototype ontstond uit verschillende punten, zo hebben
wij gekeken naar welke platformen handig zijn om te gebruiken, hoe dit
onze doelgroep aan kan spreken, wat wij ermee willen bereiken en hoe
dit vorm gaat krijgen. In de onderstaande mindmap zie je dan ook hoe dit
denkproces is verlopen.

Het prototype luidt als volgt: De gebruiker krijgt een VR bril voor zich die hij/
zij mag gaan opzetten. Zodra de gebruiker de bril op zet komt hij/zij in een
wereld terecht waarbij een ding centraal staat; een boek. In het boek is in
het kort een verhaal geschreven waar in dit prototype nog niet in gebladerd kan worden. Het verhaal kan gelezen worden in de omgeving waarin
de gebruiker terecht kwam, maar het verhaal kan ook in een andere omgeving gelezen worden. Zo kan je door middel van de knoppen op de VR
controller de ruimte, het geluid en het licht hierbij veranderen. Hiermee
krijgt de gebruiker laagdrempelig de optie om de VR simulatie zodanig
aan te passen naar wat hij/zij het fijnste vindt. De focus ligt in dit prototype
op omgeving, geluid en lichtintensiteit met als focus om hierbij te kijken
hoe dit invloed kan hebben per persoon op je concentratie en verbeelding vermogen. Hier is na het uitvoeren van de simulatie dan ook een test
aan verbonden. De simulatie zelf maakt gebruik van A/B testing, doordat
de gebruiker kan kiezen welke van de twee opties per onderdeel hij/zij het
fijnste vindt. Aangezien na ons eerdere prototype bleek dat er te veel al
gevisualiseerd werd waardoor de hersenen niet meer de juiste verbeeldingsstimulatie kregen, hebben we de omgeving in de simulatie wat ab21

stracter gehouden. Door deze opties konden we testen wat testpersonen
fijn vonden tijdens het lezen en hoe ze zich beter konden concentreren.
Uit de test zelf kwam dat het per individu erg verschillend is hoe gekeken
wordt naar de omgeving, geluid en het licht. Allen vinden het fijn om zelf
de mogelijkheid hebben om het aan te passen naar wat zij fijn vinden,
maar wat fijn werd gevonden was voor hen alle anders. Hieruit maken wij
op dat wij graag door willen gaan met de gebruiker de keuze geven om de
omgeving aan te passen naar hun voorkeuren, zodat de ruimte waar ze in
zitten zorgt voor een ideale leesomgeving. Daarnaast waren de gebruikers
erg geïntrigeerd en enthousiast over dit prototype omdat zij nog steeds
de mogelijkheid hadden om te lezen, maar zonder alle prikkels die erbij
komen kijken. Sommige gaven ook aan dat ze nu meer in de wereld zelf
kunnen duiken en vroegen hun af of er mogelijkheden kwamen om in het
vervolg het boek aan de omgeving aan te laten passen. Dit was ook een
punt waar wij onderzoek naar wilden doen, want wij willen graag kijken of
dit de verbeeldingskracht van de gebruiker extra stimuleert zonder het te
verbeelden voor hen.
Kortom dit prototype werkt goed maar heeft nog punten waar gekeken
naar moeten worden zoals:
• Hoeveel mogelijkheden komen er?
• Welke mogelijkheden hebben invloed op de concentratie en
visualisatie?
• Wat heeft geen invloed hierop?
• Hoe geef je dit vorm?
• Hoe zorg je ervoor dat de interface makkelijk te gebruiken is.
Iteraties
Na het maken van het design prototype zijn wij doorgegaan op de gebruiksvriendelijkheid van dit prototype en zijn wij gaan testen welke mogelijkheden visualisatie en concentratie stimuleren.
Prototype (POC)
Wij zijn terecht gekomen bij uitwerken van het prototype door het maken
van een Userflow om te kijken hoe de gebruiker het prototype zal gaan
gebruiken in de toekomst. Ook hebben wij een visualisatie gemaakt van
hoe de interface er mogelijk uit zou kunnen zien (al is dit nog in ontwikkeling, met de testen die gepland staan). Dit testen doen wij vooral door de
22

testmethode ‘thinking aloud’ die luidt wat er staat, door middel van het
gebruiken van het prototype en de gebruiker laten opnoemen hoe de ervaring is. Vaak lijd je af aan de reactie of iets te overprikkelend is of dat de
gebruiker juist in de flow terecht komt.
Het prototype wat een iteratie is van het design prototype heeft als aanpassingen dat er meer keuzes zijn om de leesomgeving te adapteren
naar eigen voorkeur. Zo kun je kiezen tussen een drietal omgevingen, allen
heel rustig zodat er weinig afleiding is. Ook de geluiden kunnen veranderd
worden en kan de ruimte licht of donker gemaakt worden.
Daarnaast kan er genavigeerd worden in een verhaal en is de positie hiervan makkelijker aan te passen dan in het eerdere prototype.
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Weergaven van het huidige prototype:
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POC test resultaten
De resultaten die eerder naar voren zijn gekomen luiden als volgt:
• Gebruikers worden heel enthousiast van het gebruiken van VR (iets
nieuws voor velen) maar dat leidt ook weer af waardoor de
concentratie wat afneemt. Zij zouden hier eerst aan moeten
wennen. Het nieuwe moet er af, maar dit wennen verscheelt per
persoon maar is niet extreem lang.
• Drukke omgeving; erg afleidend, beter als dit een wat rustigere
omgeving is
• Fijn dat elke positie ingenomen kan worden, ook liggend en op
welke plek je wil.
• “Voelt echt even alsof je bent afgezonderd” werd positief ervaren
dat je het boek van de wereld kan inkruipen; kijken hoe je hierop
kunt inspelen
• Het lezen op zichzelf blijft gelijk (manier van tekst lezen blijft
hetzelfde); het boek interpreteer je niet anders; je omgeving zorgt
ervoor dat je minder wegkijkt van het boek.
Verschillende mogelijkheden
Op het moment zijn wij individueel bezig per onderdeel om te kijken of dit
invloed heeft op de concentratie en de visualisatie van het lezen. Zo zijn wij
aan het kijken in een lege ruimte hoe het lezen bevalt met en zonder geluid. En daarnaast hoe lezen bevalt in een mooie omgeving of in een lege
ruimte zonder geluid. Dit doen wij ook voor licht en wij willen nog verder
onderzoek doen wat hier nog meer invloed op kan hebben.
Wij willen ook kijken of wij in het vervolg de ruimte kunnen laten reageren
op een subtiele manier op het boek. Een voorbeeld: Het wordt donker in
het boek waardoor het licht in de ruimte langzaam donkerder wordt. Op
deze manier proberen wij de gebruiker meer mee te nemen in het verhaal waardoor deze geprikkeld blijft. Maar dit is een wat lastiger onderzoek
omdat dit per boek verschilt en per bladzijde, maar dit is zeker iets wat wij
in de toekomst op een lager niveau willen onderzoeken en of dit ook een
effect heeft op de gebruiker.
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Hoe verder, focus?
Na het kijken wat wel en niet werkt voor de gebruiker gaan wij kijken naar
hoe wij dit kunnen implementeren op het prototype. Hiernaast zijn wij bezig
met het maken van een platform waar de gebruiker zijn/haar boeken kan
uitkiezen en een mogelijkheid heeft om vooraf de kamer in te stellen naar
de voorkeuren hiervan. Zo wordt de gebruiker tijdens het lezen zelf niet
meer gestoord door de buttons hiervoor. Hieronder en in de userflow staat beschreven hoe dit eruit komt te zien. Wij zijn ook onderzoek aan het
doen naar wat voor dit platform wel en niet werkt bij onze doelgroep door
gebruik te maken van A/B testing over de kleuren, lay-out en tekstgrootte.
Hierbij willen wij ervoor zorgen dat de interface zo aantrekkelijk mogelijk
wordt gemaakt.

29

Omdat dit veel plannen zijn in een korte tijd zijn wij aan het kijken naar wat
de prioriteit heeft van alles, wij willen eerst alle resultaten hebben over de
onderdelen en willen ook een werkend prototype. Wij gaan minder de focus leggen op dat bijvoorbeeld de 3D omgeving authentiek zelf gemaakt
is omdat wij hier geen tijd voor hebben en anderen onderdelen belangrijker zijn om aan te werken. Wel willen wij na het afstuderen hierdoor
aan gaan werken om te zorgen dat alles wat je ziet binnen de simulatie
authentiek is. Nu zijn wij vooral aan het kijken naar hoe wij in deze korte
tijd zoveel mogelijk de hoofdvraag kunnen beantwoorden en de gebruiker
hierbij te kunnen
Vormen van testen:
A/B Testing: Een A/B-test is een vorm van gerandomiseerd onderzoek met
controlegroep waarbij twee varianten van een product met elkaar kunnen
worden vergeleken. Versie A: Een normale situatie; het lezen van pagina’s
van een boek gewoon zonder extra elementen die hierbij zijn toegevoegd.
De lezer kan deze ervaring dan zien als een realistisch scenario en hierover de vragen beantwoorden. Versie B: Het boek wordt in dit scenario niet
gelezen in de ‘realistische’ omgeving maar in een aanpasbare omgeving
in VR. Hierbij heeft de lezer minder prikkels van buitenaf. Ook over deze situatie worden dezelfde vragen beantwoord.
Thinking aloud: Vraag gebruikers om hardop te denken (alles zeggen wat
ze denken) tijdens het uitvoeren van een taak in een bruikbaarheidstest.
Omdat hardop denken nogal onnatuurlijk is, herinnert u gebruikers er regelmatig aan om hun gedachten te blijven uiten. Omdat kinderen slecht
zijn in het uiten van hun gedachten, kan deze techniek pas vanaf de vroege
tienerjaren worden toegepast [20].
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Antwoord
onderzoeksvraag
Om terug te komen op de onderzoeksvraag is het handig als deze nogmaals vermeld wordt:
Hoofdvraag:
Hoe kan het concentratie- en verbeeldingsvermogen van moeilijke lezers
worden gestimuleerd met behulp van modern technologie, zonder het
lezen zelf te veranderen?
Directe antwoord:
Er blijkt geen direct antwoord te zijn op de hoofdvraag, dit omdat dit erg
persoonsgebonden blijkt te zijn. Iedereen heeft een andere manier om ervoor te zorgen om bijvoorbeeld in de ‘flow’ voor concentratie te komen. En
niet iedereen heeft evenveel verbeeldingskracht om een boek te kunnen
visualiseren. Wél zijn er externe factoren die dit kunnen stimuleren voor de
gebruiker. Dus er is wel een antwoord maar dit is erg persoonsgebonden.
Toelichting:
De ene persoon leest goed in een omgeving met geluid, de ander wil
doodse stilte, de ander leest goed in een drukke omgeving en iemand anders wil alleen zitten. Ieder mens is uniek en iedereen heeft zijn eigen prikkels die getriggerd worden door weer andere factoren, het maakt mensen
uniek en interessant. Om een grote groep mensen te voorzien van een
gebruiksvriendelijk product is het dan ook belangrijk om dit niet te afgebakend te maken, het moet namelijk bruikbaar zijn voor de hele doelgroep.
Het is daarom belangrijk om de gebruiker de mogelijkheden te geven om
een omgeving te creëren wat goed werkt voor hem/haar. Deze omgeving
is zo gemaakt dat de gebruiker zijn/haar eigen prikkels kan instellen om
vervolgens beter in de ‘flow’ te komen. Uiteindelijk zorgt de ‘flow’ ervoor dat
de gebruiker zich beter kan concentreren en door de concentratie staat
de gebruiker ook open om de tekst te visualiseren. Het lijkt erop dat bij het
lezen vergelijkbare hersengebieden actief worden als bij echte ervaringen.
Boeken kunnen soms spannender zijn dan een film, als je een levendige
fantasie hebt tenminste. De meeste van ons zien allerlei beelden voor zich
als ze een verhaal lezen. De gebeurtenissen waarover je leest worden als
het ware nagebootst in je hersenen. Mentale simulatie wordt dit wel genoemd. Door dit vermogen kun je als lezer helemaal opgaan in een verhaal.
[21] Maar om überhaupt op dit punt te komen dient de gebruiker geconcentreerd te zijn om te zorgen dat de gedachtes bij het boek blijven. LEZEN
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LEZEN		

CONCENTREREN 		

VISUALISEREN.

Wat werkt wel?
Dus wat werkt wel om in deze ‘flow’ te komen? Als eerst werkt het om alles op een platform te houden, de gebruikers willen niet afgeleid worden
door te hoeven wisselen van technologieën. Daarnaast wil de gebruiker
de mogelijkheid hebben om zich af te zonderen van de omgeving zodat zij
hierbij niet gestoord worden, onze doelgroep heeft namelijk snel last van
prikkels van buitenaf. Ook wil de gebruiker de mogelijkheid hebben om
zelf in te stellen hoe deze omgeving vorm gaat krijgen, maar niet met te
veel keuzes want dat werkt ook weer afleidend. De gebruiker wil een gebruiksvriendelijke manier hebben om een omgeving te creëren die voor hen
werkt. Het helpt namelijk voor de gebruiker als zij in een omgeving kunnen
zitten waarbij alle factoren om hun heen helpen met in de ‘flow’ komen,
wat uiteindelijk leidt tot concentratie en wat dan weer leidt tot visualisatie
mogelijkheden van het verhaal.
Wat werkt niet?
Ook zijn er natuurlijk uitkomsten gekomen die niet helpen voor de gebruiker. Zo wil de gebruiker niet overprikkeld worden door te veel keuzes aan
de interface te geven er kwam namelijk uit de testen naar voren dat als je
te veel opties maakt dit weer enorm afleidt en de gebruiker dan vroegtijdig stopt. Het zou beter zijn om de leesomgeving zelf volledig te scheiden
van de instellingen voor de omgeving, zodat tijdens het lezen geen afleidende knoppen of menu’s in beeld staan.
Ook is het een goed idee om presets (al ingestelde opties) klaar te zetten
die in onze tests goed bleken te werken, zodat de gebruiker als het ware
direct kan beginnen zonder door te veel opties heen te hoeven gaan. De
gebruiker kan deze natuurlijk later altijd nog zelf aanpassen.
Daarnaast werkt het niet om verschillende platformen samen te brengen,
de gebruiker wil zich op een ding tegelijk hoeven focussen.
Samenvattend antwoord
Wat helpt om de concentratie en visualisatie te stimuleren? Een afgebakende omgeving gemaakt naar de voorkeur van de gebruiker. Want door
een omgeving te creëren die concentratie stimuleert, stimuleert de mogelijkheid ook tot je eigen visualisatie hierbij.
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Wat haalt de gebruiker hieruit?
Door de afgebakende omgeving heeft de gebruiker de mogelijkheid om
de informatie uit de tekst op te slaan en te verwerken naar toebehoren. Het
is een manier zodat de gebruiker beter de tekst kan opnemen en kan verwerken. De gebruiker wil graag lezen, maar heeft niet alle mogelijkheden
hiervoor. Hiermee geef je de gebruiker de mogelijkheid om deze voor hun
zelf te creëren. Iedereen kan immers lezen en het heeft ontzettend veel
voordelen en hiermee willen wij iedereen een eerlijke kans geven om dit
ook te doen.
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Toekomst
perspectief
Er zijn nog een paar weken te gaan om dit prototype uit te werken naar
een eindproduct, wat wij gaan doen deze aankomende weken willen wij
kort even toelichten.
Wij zijn nog bezig met de laatste testen verwerken zodat het prototype
uiteindelijk zo goed mogelijk is ingevuld om onze hoofdvraag verder te
beantwoorden. Daarnaast zijn wij ook bezig met de VR omgeving op te
zetten zodat alles vloeiend werkt zonder bugs. Ook zijn wij hard aan het
werken aan de interface die hierbij komt kijken, het hoofdmenu, de omgevingen, overgangen en nog veel meer. Hier komt best veel technologie
bij kijken en wij maken hier dan ook gebruik van Unity met C#. De aankomende weken zullen dus vooral in het implementeren van de testresultaten zijn waaronder het design maar ook de functies van de interface.
Daarnaast willen we ook nog verschillende leesmethoden in de app verwerken en testen welke als het fijnste ervaren worden, evenals de besturing
hiervan (die we sowieso nog willen optimaliseren). Denk aan het (automatisch) scrollen door een tekst of juist bladeren per enkele of meerdere
bladzijden. Hierboven op vinden we dat er een functie in moet speciaal
voor gebruikers die slechtziend zijn en/of dyslexie hebben om de tekstgroottes en lettertypes aanpasbaar te maken.
Wij willen uiteindelijk een prototype hebben met een verzameling
non-copyright boeken hebben die in de bibliotheek hiervan staan. Ook
willen wij dat de gebruiker echt deze boeken kan lezen en gebruiken en
dat door middel van de interface de voorkeuren kunnen ingesteld worden
hiervoor. Een echt profiel per gebruiker maken zal een stap zijn die niet
haalbaar is maar wel om eventueel naar te kijken als wij hiermee verder
gaan. Het uiteindelijke product zou een platform zijn gebaseerd op een
gebruiker die verbonden is met onze eigen VR bril, alle informatie wordt
hier dan op opgeslagen alsof het een eigen gebruiker is. Hoever je in je
boek bent en of je verder wilt lezen zal worden opgeslagen en kunnen
worden teruggevonden wil je verder lezen in het boek.
Wij lopen op dit moment op schema en verwachten dat wij ruim op tijd
klaar te zijn met het maken hiervan zodat wij genoeg tijd hebben om met
testpersonen uit onze doelgroep de bugs van het prototype te vinden en
te verhelpen.
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Dus wij zijn vooral bezig met het uitbreiden wat wij nu hebben en het implementeren van de test resultaten. Dat zal dan ook ons uiteindelijk prototype worden en daarmee de Alpha versie hiervan. Ons doel is om deze
alpha versie een schaalbare app te maken, waarin we gemakkelijk nieuwe onderdelen en functionaliteiten kunnen toevoegen zonder andere onderdelen te verstoren.
Voor onze uiteindelijke Alpha versie van de VR Reader gaan wij de verhalen van de New Canterbury Tales verwerken in de app. De New Canterbury
Tales is een onderzoeksproject geleid door Nina Kramer over hoe middels immersive storytelling het potentieel van de verbeeldingskracht van
het grotere publiek kan worden aangeboord om tot expliciete co-creatie
van toekomstige leefomgevingen te komen. Hiervoor zijn vanuit onderzoek verhalen geschreven over het leven in het Canterbury van 2070.
Omdat wij het lezen zelf al immersiever maken met behulp van Virtual
Reality sluiten de New Canterbury Tales goed aan bij ons onderzoek. Ons
doel is om deze verhalen tot leven te brengen in de VR leesomgeving met
behulp van subtiele visuele en auditieve elementen. De korte verhalen
geven ons de mogelijkheid om in korte tijd toch een volledig ervaring te
ontwikkelen, wat met een roman niet haalbaar zou zijn.
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Taakverdeling
Omdat wij werken in een groep van twee dienen taken verdeeld te worden
binnen de groep. Wij werken aan 90% van de taken samen en helpen hier
elkaar ook zeker bij. Het is namelijk zo dat wij beide nog aan het leren zijn
als het gaat om VR en wij beide ontzettend veel van elkaar kunnen leren.
Zo zijn wij beide onderzoek gaan doen en hebben wij onze resultaten ook
samen besproken en verwerkt. In ons team is er niet een specifiek persoon
die een onderdeel doet, wij wisselen dit samen af omdat wij beide erg
geïnteresseerd zijn in alle opties die hierbij komen kijken. Maar om jullie
een beter beeld te geven zullen wij globaal een taakverdeling formuleren.
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Hieronder worden de mechanics binnen Unity verdeeld:
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Wie zijn wij als ontwerper?
Maina: Na deze jaren CMD te hebben gevolgd ben ik mijzelf gaan ontwikkelen als allround ontwerper met een brede interesse die zich vooral focust op een verhaal en de technologie die daarbij komt kijken. Ik probeer
altijd speels te zijn met mijn werk op een professionele manier en werk
graag met structuur en planningen. Mijn doel is altijd om plezier te hebben
in wat ik maak en dat dit ook terug komt in mijn uiteindelijke werk. Wat ik
graag na CMD wil gaan doen zal dan ook dit enthousiasme vasthouden.
Ik stimuleer graag anderen met mijn enthousiasme en zou in de toekomst
een veelzijdige baan willen die zich niet focust op 1 van mijn kwaliteiten
maar op meerdere hiervan. Dus wie ik ben als ontwerper? Ik ben een enthousiaste, gestructureerde en technische ‘geek’ die graag verhalen over
wilt brengen naar de buitenwereld om iedereen te laten meenemen in
mijn enthousiasme.
Yannick: In mijn CMD jaren heb ik mijzelf vooral ontwikkeld als een technische maker, waarbij ik leergierig met (nieuwe) technologie aan de slag
ga. Ik vind het belangrijk om doordachte en onderbouwde keuzes te maken, zowel bij het vormgeven van een concept als uiteindelijk uitwerken van
een prototype. Door altijd schaalbaarheid in mijn achterhoofd te houden kan ik eenvoudig ontwerpkeuzes testen, om deze vervolgens mee te
nemen in nieuwe iteraties. In mijn uiteindelijke werk wil ik dan ook vooral
bezig zijn met het manifesteren van concepten; producten ontwikkelen en
tegelijkertijd altijd kritisch blijven op het proces dat erachter zit. Waar ik het
meest plezier uit haal is dit in een storybased omgeving te doen, dus niet
om een product te verkopen maar om een verhaal op de juiste manier
goed over te brengen.
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TEST: Prototype 1
TESTER-ID: A1
SESSIE NR: 1
DATUM: 09-02-2022
SESSIE DURATIE: ca. 20 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 1 (paper-prototype)

waarbij deze leest en op specifieke punten keuzes moet maken om het
verhaal te beïnvloeden.

NOTITIES: Gebruiker kijkt naar veel naar verschillende onderdelen en houdt
niet concentratie bij 1 onderdeel. Lacht zo nu en dan bij het kiezen. Neemt
opdracht niet volledig serieus, stelt wel veel vragen.

FEEDBACK: Vorm onhandig, wel grappig idee, doet denken aan

interactieve filmgame op Xbox en Black Mirror: Bandersnatch. Zou het op
deze manier niet gebruiken.
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TEST: Prototype 1
TESTER-ID: B1
SESSIE NR: 1
DATUM: 09-02-2022
SESSIE DURATIE: ca. 10 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 1 (paper-prototype)

waarbij deze leest en op specifieke punten keuzes moet maken om het
verhaal te beïnvloeden.

NOTITIES: Gebruiker lijkt eerst over alle onderdelen heen te scannen. Gaat

vlot door verhaalkeuzes heen. Vertoont weinig enthousiasme.

FEEDBACK: Geen fan van prototype, vindt interactie wel een leuk gegeven

maar speel liever een game als ik dat wil.
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TEST: Prototype 1
TESTER-ID: C1
SESSIE NR: 1
DATUM: 10-02-2022
SESSIE DURATIE: ca. 10 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 1 (paper-prototype)

waarbij deze leest en op specifieke punten keuzes moet maken om het
verhaal te beïnvloeden.

NOTITIES: Gebruiker kijkt naar vaak naar verschillende onderdelen en houdt

niet de concentratie bij 1 onderdeel. Neemt opdracht niet heel serieus maar
lijkt wel het concept leuk te vinden en vertoont enthousiasme

FEEDBACK: Cool idee, vindt alleen met de papieren werken niet zo handig.

Net een spel. Zou uitgewerkte versie leuk vinden om te proberen en
misschien vaker willen doen.

CONCLUSIES: Vorm is onhandig, bovendien lijken gebruikers als ze

interactie zouden willen liever een andere activiteit te willen doen zoals

gamen, waar het ook meer op lijkt. Concentratie is moeilijk vast te houden
op 1 onderdeel doordat andere onderdelen er naast liggen. Wel overzicht
over alle onderdelen, wat gebruikt wordt in keuzes maken.
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TEST: Prototype 2
TESTER-ID: A1
SESSIE NR: 1
DATUM: 09-02-2022
SESSIE DURATIE: ca. 30 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 2 (paper-prototype)
waarbij deze Harry Potter en de Gevangene van Azkaban leest en

bepaalde passages de filmscenes ziet i.p.v. leest d.m.v. QR scannen.
NOTITIES: Vertoont enthousiasme bij zien scenes (kan komen door Harry
Potter nostalgie), leest graag verder na zien scene. Tijdens wisselen wel
concentratie kwijt, na tijdje weinig motivatie om door te lezen.

FEEDBACK: Leuk om het lezen en kijken te combineren. Op een gegeven
moment wilde ik wel liever de film zien dan het boek lezen.
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TEST: Prototype 2
TESTER-ID: B1
SESSIE NR: 1
DATUM: 09-02-2022
SESSIE DURATIE: ca. 15 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 2 (paper-prototype)
waarbij deze Harry Potter en de Gevangene van Azkaban leest en

bepaalde passages de filmscenes ziet i.p.v. leest d.m.v. QR scannen.
NOTITIES: Begint makkelijk met lezen, verliest bij overschakelen

concentratie. Na kijken leest sneller, maar lijkt eigenlijk minder de tekst te
lezen. Had na 2 scenes weinig motivatie om verder te lezen, vertoonde
ondanks dat wel enthousiasme.

FEEDBACK: Vond het overschakelen niet fijn. Op het begin vond ik het lezen

leuk, maar na het kijken van de eerste scène waren alle ‘beelden’ die

meestal in mijn hoofd vormen al voorgekauwd en vond ik het niet meer zo
leuk. Wel leuk om de film weer te zien en de ‘classic’ Harry Potter muziek te
horen.
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TEST: Prototype 2
TESTER-ID: C1
SESSIE NR: 1
DATUM: 10-02-2022
SESSIE DURATIE: ca. 20 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 2 (paper-prototype)
waarbij deze Harry Potter en de Gevangene van Azkaban leest en

bepaalde passages de filmscenes ziet i.p.v. leest d.m.v. QR scannen.
NOTITIES: Veel afgeleid tijdens lezen. Houdt aandacht na kijken van scène

langer bij telefoon, ook gezien dat er berichtjes gecheckt werden (zowel net
na kijken als tijdens lezen). Vertoont enthousiasme.

FEEDBACK: Vind het een leuk concept, zowel het lezen als kijken naar film.

Maar ik was wel veel afgeleid en denk dat ik na een tijdje vooral de film ga
kijken en niet meer lezen.

CONCLUSIES: Gebruikers tonen enthousiasme bij gebruik, maar hebben wel

verlaagde concentratie bij zowel lezen als kijken doordat er continue

gewisseld wordt van platform. Ook leidt het gebruik van de smartphone tot
verlies van aandacht naar het prototype. Na het kijken is enthousiasme

voor lezen iets minder, film kauwt veel voor wat zowel tot motivatie verlies

leidt als concentratie tijdens lezen omdat de verbeeldingskracht niet meer
getriggerd wordt. Misschien idee om tijdens het lezen de muziek van
scènes alleen te gebruiken, omdat dit niet visueel afleidt en toch de
inleving in de wereld verhoogt. Audio sowieso interessant om voor
concentratie te gebruiken.
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TEST: Prototype 3
TESTER-ID: A1
SESSIE NR: 1
DATUM: 09-02-2022
SESSIE DURATIE: ca. 10 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 3 (visual/paper/proof-ofprinciple prototype) waarbij de gebruiker leest en erop uit wordt gestuurd
om d.m.v. interactie immersie en connectie met het verhaal kan krijgen,
om verder lezen te stimuleren.

NOTITIES: Geen enthousiasme, lezen en wandelen gaat moeizaam, gaat

veel stilstaan tijdens lezen. Concentratie lijkt niet te worden beïnvloed door
wisselen tussen lezen en AR functie.

FEEDBACK: Als ik wil lezen dan doe ik dat liever zittend of liggend. De AR

functie en het terugkijken is leuk maar denk niet dat het veel toevoegt.
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TEST: Prototype 3
TESTER-ID: B1
SESSIE NR: 1
DATUM: 09-02-2022
SESSIE DURATIE: ca. 10 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 3 (visual/paper/proof-ofprinciple prototype) waarbij de gebruiker leest en erop uit wordt gestuurd
om d.m.v. interactie immersie en connectie met het verhaal kan krijgen,
om verder lezen te stimuleren.

NOTITIES: Geen enthousiasme voor prototype gebruik, lezen en wandelen

gaat moeizaam, wandelt langzamer dan normaal wandel tempo. Ondanks
dat lijkt concentratie lijkt niet te worden beïnvloed door wisselen tussen
lezen en AR functie, maar wel door het wandelen.

FEEDBACK: Wandelen is niet perse ontspannend en als ik wil lezen doe ik
dat om te ontspannen en wil ik dus niet gaan wandelen of iets anders
hoeven doen. Dit is meer een speurtocht.
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TEST: Prototype 3
TESTER-ID: C1
SESSIE NR: 1
DATUM: 10-02-2022
SESSIE DURATIE: ca. 10 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 3 (visual/paper/proof-ofprinciple prototype) waarbij de gebruiker leest en erop uit wordt gestuurd
om d.m.v. interactie immersie en connectie met het verhaal kan krijgen,
om verder lezen te stimuleren.

NOTITIES: Wandelen en lezen combineren moeizaam maar wel mogelijk,
veel afgeleid door notificaties smartphone, kijkt ook regelmatig naar
berichten/social media. Niet veel met app bezig.

FEEDBACK: Ik was veel afgeleid door andere dingen op mijn telefoon. Vond

het wel grappig als Pokémon Go achtige app, maar zou het niet gebruiken

om te lezen. Zou het wel wandelend kunnen lezen, maar doe het toch liever
zittend.

CONCLUSIES: Doordat er veel andere acties moeten worden uitgevoerd

(zowel tijdens als tussen het lezen) is de concentratie heel laag. Ook omdat

lezen vaak als ontspanningsactiviteit wordt uitgevoerd doen gebruikers dat
liever in een comfortabele bewegingsloze houding.
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TEST: Prototype 2.1 – VR Lezen
TESTER-ID: A1
SESSIE NR: 1
DATUM: 13-03-2022
SESSIE DURATIE: ca. 10 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 2.1 waarbij de eerste twee
bladzijdes van het tweede hoofdstuk van Harry Potter en de Steen der
Wijzen gelezen kan worden in een simpele Virtual Reality simulatie.

NOTITIES: Eerste reactie VR overweldigend. Kijkt veel om zich heen. Na VR

ruimte veel te hebben ontdekt lezen in comfortabele positie zonder verdere
besturing nodig. Boeklocatie in VR niet soepel aan te passen. Tekstscherpte
niet als optimaal fijn ervaren.

FEEDBACK: Heel gaaf! Tekst was niet helemaal scherp maar kon het goed

lezen, ook fijn dat 3D wereld uitgezet kon worden want die was wel druk op
een gegeven moment, wist niet zo goed waar ik moest kijken. Focuslichtje
op boek ook handig, omdat in sommige posities de tekst in schaduw
kwam.
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TEST: Prototype 2.1 – VR Lezen
TESTER-ID: D1
SESSIE NR: 1
DATUM: 19-03-2022
SESSIE DURATIE: ca. 10 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 2.1 waarbij de eerste twee
bladzijdes van het tweede hoofdstuk van Harry Potter en de Steen der
Wijzen gelezen kan worden in een simpele Virtual Reality simulatie.

NOTITIES: Eerste reactie VR overweldigend, gebruiker moest wennen aan

rondkijken en besturing. Veel rondkijken op het begin, maar ook tijdens

lezen. Op het begin nog veel door opties heengaan. Lezen als comfortabel
ervaren, gebruiker relaxter dan op begin.

FEEDBACK: Vet zo’n VR-bril. Vond het lezen zo ook goed te doen, maar

moest wennen aan de bril op mijn hoofd en begon tegen het einde ook
zwaar te worden als ik rechtop zat.

CONCLUSIES: Gebruikers zijn op het begin overweldigd door VR technologie.
De VR wereld is overprikkelend, maar na gewenning komt dat vooral nog

door de wereld zelf en niet de technologie. Lezen kan comfortabel, al moet

de besturing beter worden. Gebruikers weten op het begin nog niet waar ze
moeten kijken en welke knoppen ze kunnen gebruiken, dit moet duidelijker.
De wereld moet ook rustiger gemaakt worden om zo min mogelijk voor

afleiding te zorgen. Tijdens lezen zelf hadden de gebruikers de 3D wereld

meer uit dan aan (waardoor alleen een sterrenlucht nog aanwezig was).

Tekst niet helemaal leesbaar, meer onderzoek en tests nodig met hoe tekst
te visualiseren. VR simulatie veelbelovend.

TEST: Prototype 4 – VR Lezen
TESTER-ID: A1
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SESSIE NR: 1
DATUM: 05-04-2022
SESSIE DURATIE: ca. 25 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 4 waarbij een kort verhaal
in VR gelezen kan worden. Prototype is nieuwere en uitgebreidere versie

van Prototype 2.1, waarin nu de omgevingen, opties en besturing verbeterd
zijn zodat er beter en langer getest kan worden.

NOTITIES: Gebruiker kijkt al minder om zich dan test met Prototype 2.1.

Speelt op het begin veel met de knoppen. Na aantal minuten te hebben

gespeeld en gekeken naar mogelijkheden goede focus op lezen. Kijkt ook
nog maar weinig om zich heen. Voorkeur voor berg in het donker.

FEEDBACK: Heel erg veel beter dan de vorige versie. Tegen het einde wat

momenten dat ik duizelig werd en vervelend gevoel aan ogen, maar vond

het lezen zo wel heel prettig! Soms was de tekst niet leesbaar bij bepaalde
achtergronden en posities. Besturing vond ik ook iets fijner alleen de

handen reageerden af en toe raar en zat volgens mij op de verkeerde plek.
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TEST: Prototype 4 – VR Lezen
TESTER-ID: D1
SESSIE NR: 1
DATUM: 07-04-2022
SESSIE DURATIE: ca. 30 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 4 waarbij een kort verhaal
in VR gelezen kan worden. Prototype is nieuwere en uitgebreidere versie

van Prototype 2.1, waarin nu de omgevingen, opties en besturing verbeterd
zijn zodat er beter en langer getest kan worden.

NOTITIES: Op positieve manier nog steeds overweldigd door VR-wereld.
Keek veel rond op begin en drukt veel op knoppen. Testlocatie was niet
helemaal optimaal, stootte een paar keer handen en hoofd tegen

obstakels (hier voortaan rekening mee houden, misschien testlocatie ook
gewoon volledig optimaliseren?). Lezen bijna in een keer gedaan. Twee

keer instellingen gewijzigd, langste in ruimte met licht uit -> berg licht aan > berg licht uit. Zittende positie. Speelde ook nog wat met geluid

instellingen, maar leek ook gewoon te zijn doordat gebruiker de knoppen
wilde indrukken (knoppen weghalen?).

FEEDBACK: Echt super gaaf! Wereld was wel een beetje pixelachtig maar
vond deze veel beter dan de eerste. Knoppen indrukken vond ik leuk. Las
heel fijn, kon lekker liggen en het leesvlak precies zetten zoals ik wilde!

Besturing daarvan was ook veel beter, maar nog een beetje beperkt. In

witte kamer kon ik de tekst met licht aan niet lezen, met licht uit wel maar

vond ik een beetje lelijk en saai om te zitten. Al met al zou ik het zeker vaker
gebruiken!

TEST: Prototype 4 – VR Lezen
TESTER-ID: E1
SESSIE NR: 1
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DATUM: 07-04-2022
SESSIE DURATIE: ca. 30 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 4 waarbij een kort verhaal
in VR gelezen kan worden. Prototype is nieuwere en uitgebreidere versie

van Prototype 2.1, waarin nu de omgevingen, opties en besturing verbeterd
zijn zodat er beter en langer getest kan worden.

NOTITIES: Positieve manier overweldigd door VR wereld. Even wennen aan
hoe het rondkijken en controllers werken, daarna vrij snel gaan lezen.

Ervaarde de simulatie vooral met het geluid aan (zowel natuur als regen).
Voorkeur voor ruimte, licht aan of uit leek niet veel uit te maken. Liggende

positie. Had wat moeite zodra de controllers/handen in beeld kwamen met
focus behouden.

FEEDBACK: Heel gaaf. Nog nooit VR geprobeerd maar had niet verwacht

dat het ook zo gebruikt kon worden. Hadden bewogen af en toe niet op de

manier hoe ik echt mijn handen bewoog, maar had daar tijdens lezen geen
last van. Ik was helemaal in die wereld verdwenen tijdens het lezen, vooral
de ruimte was zowel vet als fijn om in te lezen. Ik denk dat er heel veel
potentie is!
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TEST: Prototype 4 – VR Lezen
TESTER-ID: A1
SESSIE NR: 2
DATUM: 15-04-2022
SESSIE DURATIE: ca. 40 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: Gebruiker test Prototype 4 waarbij een kort verhaal
in VR gelezen kan worden. Prototype is nieuwere en uitgebreidere versie

van Prototype 2.1, waarin nu de omgevingen, opties en besturing verbeterd

zijn zodat er beter getest kan worden. Bij deze test ook nog een tekst van

ongeveer zelfde lengte en van zelfde schrijver van papier laten lezen om te
vergelijken.

NOTITIES: Tweede sessie met dit persoon met zelfde prototype, hoefde nu
amper te wennen aan VR. Tekst ook sneller gelezen en daarom nieuwe

tekst ingeladen. Had nu vooral voorkeur voor ruimte (licht aan uit maakte
niet uit). Heeft duidelijk gekozen om regen geluid aan te zetten. Deze keer
duidelijk tekst naar andere kant verplaatst, tafel knoppen buiten zicht.

Liggende positie (op rug, wilde naar buik verplaatsen maar verplaatsen vrboek ging moeizamer dan gehoopt). In VR werd sneller en meer gefocust

gelezen dan van papier.

FEEDBACK: Ja heel chill. Ik denk dat ik ondertussen gewend ben aan de VRbril, eerst had ik tijdens het zitten nog een beetje last van dat die bril zwaar

is, maar nu niet meer. Heel lekker om zo liggend te lezen, de handen deden
alleen nog steeds vreemd. Natuur geluiden vond ik een beetje raar in de
ruimtekamer, maar de regen vond ik best fijn, ook al is er in de ruimte
natuurlijk ook geen regen.
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CONCLUSIES: Tests waren zeer succesvol. Het lezen zelf in VR wordt als heel
fijn ervaren. Besturing nog niet optimaal mede door trillen en niet juist

staan van handen in VR-wereld, maar waarschijnlijk nog beter om deze

helemaal weg te halen om afleiding te voorkomen. Knoppen en tafel waren

ook wel afleidend (vooral knoppen), beter om instellingen te scheiden van
leesomgeving. De overweldigende VR-reactie wordt minder bij vaker

gebruik, en gebruikers willen langer in simulatie kunnen zitten. Als geluid
niet overeenkomt met omgeving kan dat afleidend zijn, nog beter naar

kijken. Ook tekst moet aanpasbaar/aangepast zijn aan omgeving zodat
deze altijd leesbaar is. Nog geen verschil geen zien met scrollen of

bladeren, maar die functie was ook nog niet in alle tests geïmplementeerd.
Doorgaan met VR lezen, enthousiasme was in elke test vol aanwezig. Voor
volgende prototypen focus gaan leggen op parameters, zo opzetten dat
deze makkelijk te implementeren en testen zijn. Ook gaan kijken naar
specifieke boekelementen en hoe deze (subtiel) toe te voegen.
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TEST: Interactive book – Haunted
TESTER-ID: Yannick
SESSIE NR: 1
DATUM: 13-02-2022
SESSIE DURATIE: ca. 70 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: het lezen van een interactief narratief boek
NOTITIES: FEEDBACK: CONCLUSIES: Haunted is een interactief boek waarin je zelf de

hoofdpersoon bent en elk hoofdstuk kunt kiezen wat je volgende stap is.

Het is een leuk concept, maar dit moet juist uitgewerkt zijn. In dit boek kon

je bijvoorbeeld al na het eerste hoofdstuk het einde bereiken, wat zonde is.
Ook voor als je te nieuwsgierig bent is het lastig echt in het verhaal te

komen doordat je je constant afvraagt wat er zou zijn gebeurd als je een

andere keuze zou maken. Dit zou veel beter werken wanneer de lezer niet
weet dat er andere paden zijn om te bewandelen, wat in een game veel

beter tot zijn recht zou komen. Wel zou het kunnen worden gebruikt in een
boek dat veel personages heeft die hun eigen verhaallijnen hebben. Een
lezer zou dan kunnen kiezen om alleen de verhaallijnen te lezen die zij
interessant vinden.
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TEST: Interactive book – Journal 29
TESTER-ID: Yannick
SESSIE NR: 1
DATUM: 13-02-2022
SESSIE DURATIE: ca. 60 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING: het lezen van interactief puzzelnarratief boek.
NOTITIES: FEEDBACK: CONCLUSIES: Journal 29 is een boek voornamelijk bestaande uit puzzels.

Als lezer moet zie je eerst een pagina met een puzzel erop. Het antwoord
van deze puzzel moet je op een webpagina invullen, deze webpagina

bereik je door het scannen van een QR code op de pagina na de puzzel. Bij
het juist invullen van het antwoord krijg je een key, die weer nodig is bij de
andere raadsels. Tussendoor komt het verhaal. Voor ons gevoel was dit
geen leesboek meer, de puzzels stonden vaak los van het verhaal en
doordat we steeds onze telefoon erbij moesten pakken voor de

antwoorden in te vullen en op papier de keys moesten opschrijven waren
we al snel afgeleid en konden we niet in het verhaal komen.
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TEST: Enhanced book – Flipped
TESTER-ID: Yannick
SESSIE NR: 1
DATUM: 13-02-2022
SESSIE DURATIE: ca. 20 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING:
NOTITIES: FEEDBACK: CONCLUSIES: Flipped is een boek dat na de verfilming opnieuw is

uitgebracht met behind-the-scenes extra’s in het ebook verwerkt. Tijdens
het lezen was het mogelijk om deze extra’s in te zien, evenals een aantal
scènes letterlijk uit de film. Helaas leidde vooral de behind-the-scenes

passages af van het werkelijke verhaal, omdat dit meer een uitleg was dan
verhaal. Ik kan me voorstellen dat een fantasy met uitgebreide en

ingewikkelde worldbuilding meer baat kan hebben van deze boekvorm –
vooral kijkend naar verbeeldingskracht – al betwijfel ik of het

concentratievermogen hier uiteindelijk een voordeel aan heeft.
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TEST: Lezen in VR – Bigscreen
TESTER-ID: Yannick & Maina
SESSIE NR: meerdere
DATUM: meerdere
SESSIE DURATIE: ca. 70 minuten
SESSIE OMSCHRIJVING:
NOTITIES: FEEDBACK: CONCLUSIES: Bigscreen is een social app waarin gebruikers met elkaar in

VR hun computerscherm kunnen delen en zo de ervaring van in een

bioscoop zitten kunnen nabootsen zonder daadwerkelijk in dezelfde ruimte
te zijn. Ook kan het gebruikt worden voor vergaderingen. Wij hebben

uiteindelijk op ons computerscherm een ebook geopend om te lezen,

daarna konden we in een comfortabele houding gaan zitten en zelfs liggen
en lezen. Dit was heerlijk. We waren vrijwel niet afgeleid doordat we

helemaal afgesloten waren van onze omgeving en onze telefoons. Ook

konden we zo comfortabel liggen als we wilden, waardoor ongemak ook
geen probleem meer was. Helaas kosten het wel veel moeite om alles

goed klaar te zetten op deze manier en bij het wisselen van houding moest
het scherm weer opnieuw gepositioneerd worden. Als laatste heb je met
VR wel hetzelfde blauwe licht als van een televisie-, computer- en

telefoonschermen, wat na een tijdje vervelend kan zijn voor je ogen. Dit kan

natuurlijk deels verholpen worden met een blauwlichtfilter. Daarnaast is het
natuurlijk beter om in VR te lezen dan tv kijken of een andere minder
waardevolle activiteit met een scherm.

77

