Joyce Hollaar

PORTAAL
VAN
VLAANDEREN
Exploratie 2022

2

VOORWOORD
Water heeft mij altijd al gefascineerd. Van de manier dat het licht

breekt en reflecteert en de verandering in zwaartekracht tot de onbekende
wereld onder het water, het is pure fantasie. Water is een element dat zacht
is, maar tegelijkertijd enorm veel kracht bevat en wij als Nederlanders
hebben dit bijzondere element onder controle gekregen. Dit project is een
mooie kans voor mij om meer te leren over de techniek die ons die controle
geeft.
Het bedenken en maken van een ontwerp voor de tentoonstelling lijkt me
bovendien een mooie toevoeging voor mijn portfolio. Als ontwerper heb ik
een focus op ervaring, wat zich tot nu toe vooral heeft geuit in de vormgeving
en structuur van digitale ontwerpen. Dit project daagt mij uit om deze
kwaliteiten te vertalen naar een fysiek ontwerp.
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SAMENVATTING
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ABSTRACT

Wat is er allemaal voor werk op het water? Wie zorgt voor de
machines op een schip? Kan jij in de schoenen staan van een
werktuigkundige?
Dit is de eerste keer dat je meevaart op een bulkschip. Het schip is
zich aan het klaarmaken om door de sluis te varen. Laat nou precies
nu de stroom uitvallen en de rest van de bemanning ziek op bed
liggen... Onder leiding van je baas, de hoofdwerktuigkundige, is het
aan jou om de generator op tijd te starten en veilig de sluis door te
komen.
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In het Portaal van Vlaanderen worden de verschillende aspecten van
de sluizen en de haven uitgelegd. Dit onderzoek legt de focus op de
verschillende banen in de maritieme wereld, met name het onderhoud
van een schip en hoe deze geïntroduceerd kunnen worden aan vmbo 3
& 4.
In deze exploratie wordt gezocht naar een interactieve oplossing
voor het informatiecentrum het Portaal van Vlaanderen. Het Portaal
wil graag een nieuwe doelgroep aantrekken, maar weet niet welke
doelgroep en hoe ze dit kunnen aanpakken. Ik beschrijf in dit
document mijn onderzoek naar het antwoord op deze vragen en vertel
hoe ik deze antwoorden verwerk tot mijn proof of concept.
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INLEIDING
Het Portaal van Vlaanderen te Terneuzen heeft een onderzoeksvraag naar Avans

Het Portaal van Vlaanderen is al ruim 30 jaar het haveninformatiecentrum over

gestuurd. Na gesproken te hebben met de opdrachtgever is dit onderzoek

alles wat met scheepvaart, sluizen, havens en de Kanaalzone te maken heeft.

begonnen met deze vraag:

De stichting heeft als doel om de publieke interesse voor de maritieme

“Hoe kan ik door middel van een interactieve ervaring de maritieme
bedrijvigheid in en om Terneuzen beleefbaar maken voor een jong publiek?”
Het Portaal van Vlaanderen is in 1992 opgericht toen inwoners van Terneuzen er
achter kwamen dat bezoekers zelfstandig de sluis kwamen bekijken. Toen is het
idee ontstaan om een stichting op te richten om deze bezoekers in te lichten
over de haven en sluis en om hier ook rondleidingen te geven.
De naam ‘Portaal van Vlaanderen’ komt bij het idee vandaan dat Terneuzen met
de sluis de voordeur van Vlaanderen is.
Tegenwoordig heeft het Portaal een vaste locatie naast de nieuwe sluis. De
tentoonstelling in dit pand is ontworpen door Nieuwe Sluis Terneuzen, het
projectteam van de bouw van de nieuwe sluis (Nieuwe Sluis Terneuzen, z.d.),
wat gekozen heeft voor een clean en zakelijk ontwerp.

bedrijvigheid in en om het grondgebied van Terneuzen te bevorderen. Sinds
2017 is het Portaal van Vlaanderen ook informatiecentrum over de bouw van de
Nieuwe Sluis Terneuzen. (Portaal van Vlaanderen, 2021)
De nieuwe sluis is in 2023 klaar, waardoor er dan vraag is naar een nieuwe
tentoonstelling. Het Portaal wil deze kans gebruiken om een breder publiek
aan te spreken. Op het moment trekt het Portaal vooral 40+’ers en toeristen. De
40+’ers nemen vaak een rondleiding als een leuk uitje. Daarnaast komen (in de
zomer of vakantieperiodes) veel gezinnen met jonge kinderen langs. Zij komen
vooral voor een leuk dagje uit.
Scholen uit de directe omgeving komen helaas bijna niet langs. Het is van
belang om te onderzoeken wat deze doelgroepen missen en wat er nodig is om
de scholen te trekken.
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Scholen zijn slecht vertegenwoordigt onder de bezoekers van het Portaal. Basisscholen
komen nog wel eens langs, maar middelbare en hoge scholen zien ze nauwelijks. Om dit
onderzoek scherp te houden is er gekozen om ons te focussen op de bovenbouw van het
vmbo.
De middelbare school is gekozen omdat deze leerlingen kort geleden hun profiel
hebben gekozen en ze beginnen met het onderzoek naar hoe ze hun toekomst gaan
invullen. Als wij ze kunnen introduceren in banen in de maritieme wereld stijgt de kans
dat ze in Terneuzen blijven wonen en deze sector in gaan.
Het vmbo is gekozen omdat er in de regio het meest vraag is naar mensen
met een vmbo of mbo opleiding.
De bovenbouw is gekozen omdat de leerlingen al een profiel hebben
gekozen en zij verplicht een loopbaanoriëntatie (LOB) dossier moeten
maken. Dit biedt de kans om leerlingen die al een interesse hebben in de
techniek te introduceren tot werk in de maritieme sector. Bovendien kunnen
we scholen interesseren in het plannen van een excursie, door het bezoek te
koppelen met het LOB dossier.
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VRAAGSTUK
Aanpassing van de hoofd- en deelvragen
Het Portaal is naar Avans gekomen met de vraag:
“Hoe kan door het opzetten van een regionaal netwerk een samenwerking
gestimuleerd worden met het portaal als linkin pin?”
Na te overleggen met medewerkers van het Portaal kwamen we tot de
conclusie dat het belangrijk is dat jongeren/jongvolwassenen naar het
Portaal komen en dat de tentoonstelling interactief wordt. Dit hebben we
omgezet naar de eerste onderzoeksvraag:
“Hoe kan ik door middel van een interactieve ervaring de maritieme
bedrijvigheid in en om Terneuzen beleefbaar maken voor een jong publiek?”
Nu zijn de eerste kernelementen van het onderzoek aanwezig, maar de
doelgroep is nog te breed. Door te praten, lezen en het toepassen van de 5w
methode (bijlage 11) ben ik er achter gekomen dat scholen een belangrijke
doelgroep zijn die het Portaal niet bezoeken. Door onderzoek te doen naar
hoe verschillende persona’s met elkaar interacteren, welke veranderingen er al
gepland staan en naar welke mensen het meest vraag is, ben ik uitgekomen op
bovenbouw leerlingen van het VMBO.

Dit heeft me tot mijn definitieve ontwerpvraag gebracht:
“Hoe ontwerp ik een interactieve ervaring over de maritieme bedrijvigheid in
Terneuzen, waardoor bovenbouwleerlingen van het VMBO naar het Portaal van
Vlaanderen komen?”
Deelvragen:
Wat maakt het Portaal van Vlaanderen uniek?
praten, lezen, observeren
Wat doen anderen om relevant te blijven?
lezen, observeren, praten
Hoe krijg je VMBO 3 & 4 naar het Portaal van Vlaanderen?
praten, lezen, 5 w, enquête
Welk onderdeel van de maritieme bedrijvigheid is geschikt?
Praten, lezen, observeren
Hoe vertaal ik de maritieme bedrijvigheid naar een interactieve
ervaring?
praten, lezen, testen, observeren, itereren

ONDERZOEK
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Wat maakt het Portaal van Vlaanderen uniek?

Musea en informatiecentra hebben een groot maatschappelijk belang. Het

Een informatiecentrum is een openbare voorziening met een

rapport van de Nederlandse Museumvereniging heeft een aantal

tentoonstellingskarakter die een directe relatie heeft met een lokale attractie
of de directe omgeving. Het biedt een overzicht en eerste aanspreekpunt voor
toeristen en burgers, en is ook een centraal ontmoetings- en startpunt voor
rondleidingen of voor individuele verkenning van de locatie.
Informatiecentra zijn meestal rechtstreeks verbonden met een cultureel of
natuurlijk erfgoed. Informatie wordt meestal gecommuniceerd in een
geïntegreerde permanente tentoonstelling, zowel in analoge of digitale vorm en
mondeling.
Een informatiecentrum lijkt op een museum. Beide zijn permanente instellingen

sleutelwaarden opgesteld die meespelen in het maatschappelijk en cultureel
belang van musea: (DSP-groep in opdracht van de Nederlandse
Museumvereniging, 2011)
Collectiewaarde: De waarde van de kunst en (historische) objecten die door
latere generaties bestudeerd en gebruikt kunnen worden.
Verbindende waarde: Een museum of informatiecentrum is een plek waar
veel mensen samenkomen en waar mensen een betekenisvolle verbinding
kunnen vormen.
Educatieve waarde: Musea en informatiecentra geven mensen de kans om
hun levensbeschouwing te verbreden door te leren over de geschiedenis of na

zonder winstoogmerk in dienst van de samenleving en haar ontwikkeling, zijn

te denken over de visie van kunstenaars.

open voor het publiek, en verwerven, conserveren, communiceren en stellen

Belevingswaarde: musea en informatiecentra geven de ruimte om na te

het materiële en immateriële erfgoed van de mensheid en haar omgeving ten

denken en te reflecteren. Bovendien is een bezoek vaak leuk.

toon met het oog op onderwijs, studeren en genieten. (Ripp, 2016)

Economische waarde: met een museum en/of informatiecentrum in de
buurt is het voor toeristen een stuk aantrekkelijker om een plek te bezoeken.
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Ik heb door middel van praten met de vrijwilligers en de werknemers van het Portaal, observeren van
bezoekers en de rondleiding (bijlage 12) en lezen van de website en interne documenten, de waarden en unieke
punten van het informatiecentrum ontdekt en deze hieronder uitgelicht.
Collectiewaarde:

Daarnaast wordt het Portaal in de vakantieperiodes veel bezocht door

In de tentoonstelling van het Portaal zijn verschillende historische

toeristen, wat veel mensen naar Terneuzen trekt. De vrijwilligers van het

voorwerpen zichtbaar, zoals grote, oude botten die opgegraven zijn tijdens

portaal zijn een hechte groep, die niet alleen voor werk, maar ook voor

de bouw van de nieuwe sluis, een collectie van verschillende kompassen

sociale verbindingen regelmatig het Portaal bezoeken.

door de jaren heen en uitgebreide informatie over de sluis en de haven.
Educatieve waarde:
Verbindende waarde:

Het Portaal stopt veel energie in educatie. De bezoeker wordt op

Het Portaal van Vlaanderen is de eerste toeristische organisatie in

verschillende manieren geïnformeerd over de het belang van de sluizen,

Terneuzen. Het is diep verbonden met het maritieme karakter van de stad en

de bouw van de nieuwe sluis, de binnenvaart en andere onderwerpen

stelt dit karakter dan ook op verschillende wijzen ten toon.

gekoppeld aan het maritieme karakter van Terneuzen. Dit wordt bijgevuld

Het Portaal wordt regelmatig bezocht door groepen zoals verenigingen en

door rondleidingen, rondvaarten, een film en de tentoonstelling in het

bedrijven, welke graag een uitje of vergadering plannen.

informatiecentrum. Voor groepen jonge kinderen is er de mogelijkheid
om proefjes uit te voeren.
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Belevingswaarde:
Het Portaal ligt naast het sluizencomplex van Terneuzen, waardoor
je bij aankomst al langs verschillende boten en schepen loopt.

Het portaal heeft een uniek karakter, dit heb ik samengevat in drie
begrippen:

Bij binnenkomst wordt je gastvrij verwelkomt en kun je gratis de
tentoonstelling bezoeken. Bij deelname aan een rondleiding wordt de
brugkelder van de sluis bezocht, een unieke ervaring die alleen mogelijk
is bij het Portaal. De ervaren gidsen brengen je mee de maritieme

Gastvrij

Economische waarde:
van het Portaal gaan zij shoppen in het centrum, ontspannen op een

gezien en behandeld. Er is geen verschil tussen mensen, of je
nou een minister of een moeder bent.

wereld in.

Het Portaal trekt veel toeristen naar Terneuzen. Naast het bezoeken

Bezoekers zijn geen nummers, maar worden echt als personen

Uniek

Bij een rondleiding met het treintje zit een bezoek aan
de brugkelder. Deze is normaal afgesloten en is alleen te
bezoeken met een gids van het Portaal.

terrasje en/of lekker uit eten. Dit is voordelig voor het Portaal, maar ook
voor de omgeving. Daarom werkt het Portaal ook nauw samen met de
gemeente, City marketing, horeca en bedrijven om arrangementen te
organiseren zoals stadswandelingen en een horeca toer.

Echt

Het Portaal wordt bemand door vrijwilligers. Dit zijn mensen 		
die oprecht geven om de onderwerpen waar ze over spreken
en hier vaak ook zelf ervaring mee hebben
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Wat doen anderen om relevant te blijven?
Om inzicht te krijgen in wat anderen doen om relevant te blijven, heb ik online onderzoek gedaan en ben ik bij twee musea langs geweest.
MICRO: Een klein modulair museum, die door zijn
afmeting makkelijk te plaatsen is in publieke ruimtes.
Op deze manier is een bezoek aan een museum gratis
en toegankelijk. Dit museum is ontworpen om te
plaatsen in arme wijken in de VS (Micro, z.d.)
360º tour/toneelstuk: Dit is het afstudeer resultaat van
een vorig CMD student. De bezoeker kan door middel
van een QR code een tour door het museum volgen.
Deze tour wordt gegeven door de historische eigenaar
en heeft de vorm van een toneelstuk. Zo komen er
diepere thema’s aan bod. (Slachmuijlders, 2021)
Lego’s: Dit simpele speelgoed wordt op verschillende
manieren ingezet, van het bouwen van schip tot het
zelfstandig bewegen van een container terminal.
(Havencentrum, z.d.)

Influencer marketing: Door de tentoonstelling geschikt
te maken voor social media, kunnen influencers ingezet
worden om deze tentoonstelling vervolgens te markteten
en bekendheid te vergroten. (Elianeroest, 2017)

MuseumHack: Een nieuwe blik op rondleidingen.
Deze tours worden gegeven door lokale cabaretiers.
Zij vertellen de verhalen van de tour op een komische
manier, waardoor de luisteraars geïnteresseerd blijven.
(Museum Hack, 2019)
Geen feiten maar verhalen: Door niet de feiten te
vertellen, maar het verhaal er om heen blijft informatie
beter hangen en wordt het bezoek als veel leuker
ervaren, onafhankelijk van het onderwerp. (Louwman
Museum, z.d.)
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Analyse van het Maritieme Museum:

QR code: Op het aankoopbewijs staat een QR code die
door het hele museum te gebruiken is. Door deze te
scannen worden de tentoonstellingen persoonlijk en
kan je bijvoorbeeld je eigen offshore certificaat krijgen.

Set dressing: Door een ruimte of onderdeel van de
tentoonstelling er uit te laten zien alsof de bezoeker deel
is van een omgeving zit je dieper in het onderwerp. Het
kan simpel weer gegeven worden door een touchscreen,
maar komt sterker over door alle buizen en wielen.

Licht, geluid en wind: Tijdens het rondlopen op dit

Wedstrijden: Wedstrijden kunnen op ingenieuze

platform vergat je dat je niet werkelijk op zee was.

manieren worden ingezet. Deze betrekt als deelnemers

Door een video van de zee op de muur te projecteren,

mensen uit verschillende doelgroepen en betrekt de

gecombineerd met bijpassend geluid was dit heel echt.

bezoekers van het museum als jury. Zo heeft iedereen

Door ventilatoren onder de trap te plaatsen kwam zelfs

een gevoel van eigen toevoeging en betrek je heel

de wind je tegemoet.

verschillende mensen.

Simpel: Het onderwerp wat vertaald wordt kan het

Textuur in de ruimte: Door niet alleen de muren en het

best zo simpel mogelijk zijn, less is more. Dan raakt de

midden van een ruimte te gebruiken, maar er doorheen

boodschap niet verloren in alle informatie. Bovendien

te dwalen ben je meer deel van de tentoonstelling. Zo

verhoogt dit de toegankelijkheid van het ontwerp.

ziet je er dieper in.
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Analyse van het Industrieel Museum/ Techniek Experience:

Sfeer/ set dressing: Elk onderdeel van het Industrieel
Museum is technisch, zelfs de tafels in de kantine
zijn hergebruikte zagen en krukken. Dit geeft het hele
museum een industriële sfeer. Er is zelfs een wiek van
een windmolen die door het hele museum ligt. Het viel
op dat techniek een eigen, herkenbare vorm heeft.

Techniek Experience/ Proefjes: Een hoek van de
experience was gevuld met proefjes. Je kon leren lassen
met een AR bril of een lampje laten branden door
zonnepanelen of een windmolentje. Dat tweede proefje
trok veel aandacht, aangezien alles zelf gebouwd werd,
zelfs het solderen. Bovendien had je aan het eind een
eigen voorwerp gemaakt.

Interactie: Het museum heeft een uitgebreide selectie
aan interactie. Van gesloten kamers waar audio gaat
spelen als de deur opent, knoppen die windmolens
laten draaien op wind- of zonne energie tot lampen die
gaan branden als je snel genoeg fietst. Er is overal iets
nieuws te zien en doen.

Techniek Experience/ Logistiek: Logistiek was zeer
leerzaam omdat het twee uitersten toonde. Ze
begonnen met een presentatie, wat de leerlingen niet
aansprak. Vervolgens hadden ze een escape room,
wat de leerlingen uitdaagde om samen te werken en
hierdoor lang de aandacht hield.

Hoe krijg je VMBO 3 & 4 enthousiast om naar het Portaal van Vlaanderen te komen?

15

Als 15-jarige heb je wat anders aan je hoofd dan excursies.

Om meer te weten te komen over de doelgroep heb ik voordat ik contact

Leerlingen vinden leren saai, ze zijn liever iets aan het doen. Als

kreeg met het Lodewijk College een enquête opgezet voor mensen tussen

zij op het moment naar het Portaal komen is dit echter geen

de 14 en 18 jaar. Uit de enquête kwamen verschillende interessante

optie.

resultaten, zoals dat de mogelijkheid voor social media foto’s minder
belangrijk is dan verwacht. Daarnaast is de grootste beweegreden om

De huidige tentoonstelling is clean, maar voelt hierdoor ook

naar een tentoonstelling te gaan dat er een leuk onderwerp moet zijn,

steriel. Aan de muren en in het midden van de kamers is

namelijk wetenschap of techniek. Techniek sluit het beste aan bij het

verschillende informatie te vinden, voornamelijk door middel

haveninformatiecentrum. (Bijlage 1)

van tekst en infographics. Het streven is om de tentoonstelling
geleidelijk te vernieuwen en geschikt te maken voor een divers
publiek.
In eerder contact met het Huis van de Techniek is aangegeven
dat er een gebrek is aan interactie en een te grote focus op
feiten (Portaal van Vlaanderen, 2019). Dit was voor mij de start
van mijn onderzoek naar wat studenten graag zien in een
tentoonstelling en hoe ik dit kan toepassen bij het Portaal.
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In mijn gesprek met het Huis van de Techniek, wat initiatieven organiseert om
Zeeuwse leerlingen in het kader van hun loopbaanoriëntatie kennis te laten

Persona onderzoek

maken met de techniek (Huis van de Techniek, 2022b), heb ik geleerd dat
je de jongeren het beste kan bereiken door ze via hun school te benaderen
(bijlage 2). Dit zou kunnen door een bezoek aan het Portaal te koppelen aan
een lesprogramma of aan de loopbaanoriëntatie. (Daarnaast werd ook hier
interactie weer genoemd. Dit is een begrip wat ik van alle stakeholders heb
gehoord.)
Daarnaast ben ik door dit gesprek mijn doelgroep aan gaan scherpen. Dit
was voor dit moment de bovenbouw van de middelbare scholen, maar dit
is te breed. Ik had al voor de bovenbouw gekozen omdat deze groep in de
periode zit waar ze uitzoeken wat ze met hun toekomst willen gaan doen en
zij al hun profiel hebben gekozen. Havo/vwo is een doelgroep die steeds meer

16.6% van de bevolking in zeeland is een plezierzoeker
Deze doelgroep is onder de 35 jaar
Een plezierzoeker kan goed overweg met avontuur-,
verbinding-, harmonie-, en stijlzoekers. Dit zijn de
huidige bezoekers van het Portaal.
Ze willen plezier, gezelligheid, entertainment,
avontuur en dat er voor iedereen wat is om te doen.

uit Zeeland trekt (HZ university of applied sciences, 2020) en de maritieme
engineering richting in kan gaan, terwijl vmbo hier al meer blijft wonen en op/
aan de boot werkt. Uiteindelijk heb ik voor het vmbo gekozen, aangezien er
voor hun het meest werk is in de omgeving en zij verplicht een LOB dossier
(Een portfolio waarin ze hun loopbaan vormgeven via loopbaancompetenties
voor het vak Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (Gorissen, z.d.)) moeten
maken.

(MarketResponse, z.d.) (Bijlage 3)
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De belangrijkste bron van informatie over wat je doelgroep wil is de doelgroep
zelf. Om meer van hun te leren heb ik contact opgenomen met het Lodewijk
College, een middelbare school in Terneuzen. Ik heb hier contact gekregen met
een vmbo-t3 klas die de beta-challenge volgt (hier maken de leerlingen kennis
met veel technische opleidingen en beroepen (Lodewijk College, z.d.)).
Om op een speelse manier met hun te praten had ik een soort Kahoot (bijlage
4) opgezet. Ik heb de leerlingen in groepen van 5 gesproken, waar ik van
merkte dat dit net te veel was, sommige leerlingen bleven stil achter de rest
zitten. Daarnaast werd duidelijk dat deze Kahoot niet een geschikte vorm is,
aangezien leerlingen niet willen wachten op de rest en liever op eigen tempo
de vragen invullen. Dit zorgt ervoor dat ze minder samen overleggen en stil
blijven als ze iets niet begrijpen.
Dit was bijvoorbeeld duidelijk toen ik vroeg wat ze vonden van de
energietransitie als thema. Ik speelde er namelijk mee dit als thema uit te
werken. Ze zeiden tegen elkaar ‘vul maar goed in’, maar toen ik er verder naar
vroeg zeiden ze dat ze het vaag en saai vonden. Duidelijk een veel te hoog
gegrepen thema dus.

Dit zijn de belangrijke begrippen waar een leuke tentoonstelling
aan moet voldoen, verzameld uit het contact met de leerlingen
van het Lodewijk college en de enquête voor 14 tot 18 jarigen.
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Overweging van een thema:
Zoals genoemd was ik op zoek naar een thema. Ik kan namelijk niet de
hele maritieme sector uitlichten. Omdat dit niet een sector is waar ik
bekend mee ben heb ik het gevraagd aan de manager, mijn begeleider en
aan Angelique van het Huis van de Techniek. Op basis van de eerste twee
gesprekken kwam ik met digitalisering, automatisering en robotisering als
thema. Deze waren onderbouwd door een analyse van de arbeidsmarkt
(HZ university of applied sciences, 2020), waar wordt genoemd dat dit de
belangrijke vernieuwingen zijn in Zeeland (bijlage 2). Angelique noemde
de energietransitie. Ik dacht de laatste uit te werken, aangezien ik hier veel
reacties op kreeg toen ik het voorlegde bij mijn begeleider en twee van
het bestuur.
Ik heb het aan de vmbo klas voorgelegd en gevraagd wat zij van dit thema
vinden, bijna iedereen antwoorde “goed”. Ze vroegen echter aan elkaar
wat het betekende en wat ze ermee moesten. Ze herkende het als iets wat
goed is dat het gebeurd, maar het zei ze helemaal niks. Dit onderwerp
was veel te hoog gegrepen.

De leerlingen hadden hulp nodig bij het begrip maritiem en ook na dit
uitgelegd te hebben kwamen ze niet veel verder dan schepen met hun
brainstorm. De leerlingen hebben technische kennis, ze volgen zelfs een
speciale challenge, maar zodra dit toegepast moet worden op maritiem
vlak vallen ze stil. Hierdoor kwam ik tot de realisatie:

Mijn ontwerp moet onderdeel worden van een
tentoonstelling waar ze kennis maken met maritieme
techniek
Mijn gesprek met de leerlingen was zeer nuttig en ik heb er verschillende
inzichten uit gehaald. Groepsverband is uiterst belangrijk en een groep
van 5 personen is al te groot. Verder heeft deze groep sturing nodig en een
uitdagend, maar niet te moeilijk onderwerp, anders zijn ze snel afgeleid.
Een uitvoering op telefoon zorgt ervoor dat leerlingen individueel
gaan werken, omdat ze hier op eigen tempo doorknallen. Een van mijn
belangrijkste inzichten was het gebrek aan kennis over de maritieme
sector, terwijl dit juist een belangrijke sector van Terneuzen is. Hier kan ik
dus wat aan doen.

Welk onderdeel van de maritieme bedrijvigheid is geschikt?
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De maritieme wereld is enorm. Met meer dan twaalf maritieme
sectoren, waaronder havens, offshore, maritieme toeleveranciers,
scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening
en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/
watersportindustrie en visserij. Met 21.155 bedrijven die
werkgelegenheid bieden aan zo’n 266.500 mensen, realiseert
de sector een totale toegevoegde waarde van 23,5 miljard euro
(Nederland Maritiem Land, 2022).
In Terneuzen staat voornamelijk de binnenvaart centraal, wegens de
sluizen die de Noordzee via Terneuzen met Gent verbind. Er zijn veel
bedrijven die wegens deze verbinding in Terneuzen gevestigd zijn.
Daarnaast wordt er hier ook veel onderhoud aan de schepen gedaan.
De mensen die in de onderhoud werken zijn niet alleen aan wal,
maar zijn ook aan dek nodig.
(ChrisPlatteeuwImaging, z.d.)
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Omdat de leerlingen geen kennis hebben van alle banen heb ik voor

De werkzaamheden bestaan grofweg uit:

een baan gekozen met brede toepassing. Leerlingen willen namelijk
zelf graag bouwen en aan techniek sleutelen(bijlage 4). Daarnaast

Het bedienen en beheren van diverse procesinstallaties vanuit de

zijn ze allemaal van plan om door te studeren. Ik heb gezocht naar

controlekamer

opleidingen die hieraan voldoen en kwam op de opleiding maritiem
officier alle schepen, wat je opleid met een doorgroei tot kapitein of

Controleren van het proces middels automatiseringssystemen en door

hoofdwerktuigkundige (Scalda, z.d.)(bijlage 5).

het lopen van controle rondes

Specifiek voor scheepswerktuigkundige is er de mbo opleiding Maritiem

Verrichten van onderhoudswerkzaamheden

Officier. Je kan tijdens de studie kiezen voor een verdieping als stuurman
of scheepswerktuigkundige. Als scheepswerktuigkundige moet je

Signaleren van zowel mechanische als elektrische storingen en deze

voor alle technische installaties aan boord zorgen. Hieronder vallen

verhelpen

de hoofdmotoren, drinkwaterinstallaties en energie-installaties. Het is
een beroep waar je aan wal of op het dek zeker bent van afwisseling en

Aandragen van verbetermogelijkheden

avontuur (Processionals, 2020).
(Processionals, 2020)
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(Zeebenen Gezocht, 2014)
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Hoe vertaal ik de maritieme bedrijvigheid naar een interactieve ervaring?

Via het Huis van de Techniek heb ik toegang gekregen tot de Techniek
Experience, een tijdelijke experience in het Industrieel Museum waar de

Mijn favoriete experience:

onderbouw actief kennis kan maken met de industrie in het regionale
bedrijfsleven (procestechniek, maintenance en logistiek) en de kenmerkende
bedrijfsprocessen die daarbij horen (Huis van de Techniek, 2022a). Hier
heb ik uitgebreid geobserveerd en gepraat met verschillende bedrijven en
opleidingen (bijlage 6).
Ik heb hier gesproken met een van de organisatoren over het ontwerpen voor
scholieren. Hij noemde dat vormgeving enorm belangrijk is. De sfeer van het
pand zet de toon voor de ervaring. Dit wordt bepaald door materiaal gebruik,
inrichting en licht. Het is ook een van de elementen wat het ‘begin’ van het
verhaal zet. Bij het begin moet je ze uit hun dagelijks leven trekken. Het midden
is de ervaring en het eind is de reis terug. Deze structuur trekt ze in de ervaring
en zorgt er ook voor dat ze de ervaring goed kunnen plaatsen.
De docent bij het Lodewijk College had al genoemd dat ze meestal werkt in
groepen van 3-4 personen. De effectiviteit was hier heel duidelijk te zien, de
leerlingen liepen en werkten allemaal samen in groepen van 4 personen.

Hier moest eerst geluisterd worden, wat leerlingen duidelijk niet
lag. Zodra dit klaar was hoorde ik een docent: ‘Je ziet ze denken, nu
kunnen we onszelf zijn’. Vervolgens werd een escape room uitgedeeld, waar de winnaar een prijs kreeg. Dit onderdeel hield een uur
de aandacht, terwijl ze samen aan de puzzels werkten.
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Op basis van al mijn vorige onderzoek ben ik op verschillende must haves, should haves, could haves en wont haves gekomen. Hoe ik deze gegevens
heb ingezet is te zien in de ontwikkeling en tests van het concept.
Must have:

Should have:

Interactief: Genoemd door leerlingen, docenten en het bestuur

Verhaalstructuur: De ervaring start bij binnenkomst, het bezoek is het

Leuk: Leerlingen vinden veel leermomenten saai
Samen: De doelgroep is heel gevoelig voor groepsdynamiek
Verhaal: Maakt het leuk en is makkelijker te herinneren

Could have:
Feedback: Je moet resultaten van je acties zien
Voice Acting: Je wordt toegesproken i.p.v. alleen lezen

midden en de volgende dag is het einde
Autonoom: Er kan niet altijd een vrijwilliger naast staan
Sfeer: Dit zet de toon voor het bezoek, maar is gelimiteerd door tijd en budget

Won’t have:
Dossier: Resultaten kunnen in het LOB dossier geplaatst
Room: Het lukt niet om een hele ruimte te gebruiken
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ONTWERPCRITERIA

Interactie:
Leerlingen willen zelf doen en scholen willen dat leerlingen actief mee doen bij
een excursie. Interactie is aantrekkelijk voor alle leeftijden en jongeren komen
eerder naar een interactieve tentoonstelling
Verstand & gevoel:
Leerlingen willen een leuke ervaring, maar willen ook graag er wat van geleerd
hebben. Een ervaring bied diepgang & emotioneel inzicht in het werkveld
Ontmoetingen:
Groepsdynamiek is alles voor de doelgroep, ze zijn aan elkaar gewaagd en
willen de ervaring ook delen. 4 personen is de geschikte groepsgrootte.

Verbeelding:
Het moet een ervaring worden met een verhaalstructuur, zodat ze
getriggerd worden om alles van buiten los te laten en in het verhaal
te stappen. De structuur geeft ze ruimte om het te plaatsen en de
sfeer versterkt het gevoel van de ervaring.
Herkenning:
De doelgroep moet bekend worden met de maritieme techniek
en moet een beeld gaan vormen wat zij hier van vinden (leuk/niet
leuk)

CONCEPTUALISEREN
Omdat het Portaal op het moment weinig interactie heeft is een bezoek niet aantrekkelijk voor middelbare
scholen. Daarnaast is het belangrijk dat het project aantrekkelijk blijft voor de huidige bezoekers. Met het
escape room concept is een interactieve ervaring ontworpen die aantrekkelijk is voor jong en oud. De spelers
kruipen in de huid van een werktuigkundige. Samen moeten ze de stroom weer aankrijgen door de puzzels in
de omgeving op te lossen.
Op basis van de ontwerpcriteria en de ervaringen van de Techniek Experience vormde zich het idee om een
escape room te maken. Dit combineert het puzzel element wat zo lang de aandacht houdt met een sfeer/ set
dressing element tot een interactieve ervaring.
Om te voorkomen dat ik een tunnelvisie op dit idee had heb ik met 5 andere studenten een co-creatie gedaan
(bijlage 7) en zijn er 2.5 concepten bedacht. Ook als groep kwamen we op game-elementen en de escape
room uit. Het halve concept kon niet volledig bedacht worden. De andere twee concepten zijn vergeleken op
voor en nadelen en de escape room kwam als beste uit de test wegens de focus op ervaren.
Ik heb ervaring met escape rooms opgedaan door er zelf éen te spelen en door twee escape room bordspellen
te spelen (bijlage 15).
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TESTEN & ITEREREN
De eerste test is in het begin van
het onderzoek gemaakt om de

Test:

impact van licht en geluid te

Sfeer door licht en geluid

testen. De volgende prototypen

Iteratie:

zijn getest en na elke test zijn er

Nee

verbeteringen gemaakt.

Locatie:

Klik hier om de
video te bekijken

Portaal van Vlaanderen
Wegens drukte in de klas en

Personen:

de meivakantie heb ik geen

3 mannen van het bestuur & de 		

prototypes met de leerlingen

manager

kunnen testen. Dit ontwerp
moet echter net zo toegankelijk
zijn voor de rest, dus heb ik met
anderen getest. Na de vakantie
kan ik met de leerlingen testen.

+ Er is direct een water sfeer
+ Het geluid roept het gevoel dat je aan het water staat op
+ Doordat het donkerder is, voelt het gezelliger
- Licht werkt alleen in een donkere ruimte
- Donkere ruimtes zijn minder toegankelijk voor het huidige publiek
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Test:

Test:

Puzzels, groepsdynamiek

Sfeer door geluid, input

Iteratie:

Iteratie:

Nee

Simpel verhaal, Audio

Locatie:

Locatie:

Portaal van Vlaanderen

Garage Otten

Personen:

Personen:

5 vrouwen, 1 man

1 man, 1 vrouw

Allemaal werknemers

Beide studenten

+ Ze begonnen direct samen te werken

+ Audio (BGM & FX) voegt veel sfeer toe

+ De puzzels waren de juiste moeilijkheidsgraad

+ 2 Puzzels waren goed, 1 heeft tekst nodig en 1 is onduidelijk

+ Het invoeren van de resultaten vonden ze erg leuk

+ Verhaal geeft sturing en sfeer

+ Aandacht bleef de hele tijd aanwezig
- Verhaal moet meer sturing gevean
- Sommige puzzels hadden extra uitleg nodig

- De onduidelijke puzzel kan geschrapt worden

- Door de afwezigheid van een verhaal moest ik sturing geven

- De puzzels werden niet aan de doos gekoppeld

(bijlage 8)

(bijlage 9)
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Test:

Test:

Puzzels, groepsdynamiek, sfeer

Complete ervaring

Iteratie:

Iteratie:

Puzzels op de doos, groter

Geïntergreerde puzzels, nieuw

prototype

verhaal, meer feedback

Locatie:

Locatie:

Portaal van Vlaanderen

Hardinxveld

Personen:

Personen:

5 vrouwen, 1 man

1 man, 1 vrouw

Allemaal werknemers

Beide rond de 30

+ Het ontwerp trok meteen de aandacht

+ Duidelijke technische sfeer

+ Ze starten actief en met samenwerking

+ Duidelijke puzzels
+ Directe samenwerking

- Door de timing (vrijwilligersborrel) was de aandacht maar kort aanwezig

+ Geen obstakels door onduidelijkheid

- Ze gingen niet uit zichzelf bezig, bleven meer kijken
- Binaire puzzel kan nu zonder grijze vlakken
Ik moet de antwoorden op zichzelf laten staan en samen voegen met de

- Balans puzzel kan iets duidelijker met KG erbij en tekst over de balken

input. Ook ga ik meer feedback toevoegen.

- Ze willen graag zelf kunnen doorklikken

(bijlage 10)

(bijlage 13)
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Test:
Complete ervaring
Iteratie:
Besturingsknoppen, klein beetje
extra uitleg in het verhaal
Locatie:
Hardinxveld
Personen:
1 man, 1 vrouw
Beide 60+
+ Ze zaten meteen in de ervaring
+ Alle puzzels en input was duidelijk en verliep vlot
+ Er was een duidelijk gevoel van voortgang
+ De materialen en het geluid zette de juiste sfeer
+ De hele ervaring liep goed, er zat niks tegen of in de weg
- Kleine tekst verbeteringen
(bijlage 14)
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PROOF OF CONCEPT

Dit is de Proof of concept van een escape room.
De ervaring is wegens omstandigheden nog niet
helemaal geoptimaliseerd voor vmbo 3 en 4,
maar alle onderdelen zijn uitgebreid getest door
vrijwilligers en mogelijke bezoekers. Een ervaring
is moeilijk te vertalen naar papier, daarom zijn
sommige aspecten apart uitgelicht.
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Begin:
Als een school naar het Portaal komt, moeten ze meteen
de zorgen van buitenaf loslaten en in de ervaring komen.
Dit wordt door een combinatie van bestaande en nieuwe
elementen bereikt.
Het bezoek begint met een rondleiding met de trein en/
of boot, die mensen uit hun dagelijkse leven haalt en in
de maritieme wereld plaatst. Vrijwilligers met maritieme
ervaring delen verhalen en informatie over de sluis en de
haven.
Bij binnenkomst van het pand wordt de toon gezet
door een technische sfeer, veroorzaakt door gebruik
van herkenbare, technische materialen. Dit onderdeel
is uitgevoerd door een moodboard, aangezien de
tentoonstelling in fases vernieuwd wordt.
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Midden:
Tijdens het bezoek aan de tentoonstelling komen de
leerlingen langs verschillende scanbare portretten en
een simulator.
De portretten leiden naar video’s en vragen over
verschillende beroepen in Terneuzen. Op basis van de
antwoorden krijgen leerlingen een persoonlijk advies wat
ze in hun LOB dossier kunnen stoppen. De portretten zijn
voornamelijk informatief en is ontworpen door Podium
(Bijlage 13)
De simulator is een brug simulator, waar je kan ervaren
hoe het is om een schip te navigeren. Radio Zeeland DMP
heeft deze over en is van plan hem aan het Portaal te
schenken.
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Midden:
Als je de achterste ruimte binnen loopt hoor je verschillende motoren en machines
draaien, een deel van de ruimte geeft de sfeer van de machinekamer. Aan de muur
hang een stroomkast met knoppen en een scherm. De kast is verbonden met
verschillende buizen die aan de muur hangen.
Als er op de rode knop geslagen wordt begint het verhaal. Je wordt aangesproken door
de hoofdwerktuigkundige. De motoren zijn uitgevallen, terwijl het schip net de sluis
in vaart. Jouw groep blijkt als enige in de machinekamer te zijn, dus het valt op jouw
schouders om de motoren weer te laten draaien. Door de puzzels correct op te lossen
start je de motor. Zijn de puzzels goed opgelost, dan vaar je netjes de sluis in. Zijn er
fouten? Dan raakt de controle kwijt en vaar je de sluisdeuren kapot.
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Midden:
Hiernaast staat het verhaal waar de spelers doorheen
gaan. Sommige knoppen staan samengevouwen omdat
deze niet zichtbaar zijn voor de speler. Hier selecteer ik in
de lofi versie op mijn eigen scherm de juiste knop.
Zelf het verhaal doorlopen? Dat kan hier

35
Midden:
Hiernaast staan foto’s van het proof of concept.
Idealiter zouden de wielen aan de muur hangen, maar
deze locatie had geen geschikt magnetisch oppervlak.
Een video van de ervaring is hier te zien.
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Einde:
Na het bezoek aan het Portaal kunnen de leerlingen het
even laten zakken. Aangezien het bezoek gekoppeld is
aan hun LOB-dossier, gaan ze de volgende dag er over
napraten op school en het bezoek verwerken in hun
dossier.
De exacte inhoud van dit gesprek is niet uitgewerkt. Dit
hangt namelijk af van wat er verder aan onderdelen in de
nieuwe tentoonstelling komen. Dit is op het moment nog
niet bekend.
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Reacties op de prototypes:
Alle reacties op de ervaring waren positief. Het trok bij iedereen direct de aandacht. Per iteratie liep de ervaring steeds
vlotter, tot bij de laatste variant alles perfect ging. Dit zijn wat nuttige opmerkingen die ik heb ontvangen met mijn reactie:

Zouden we jouw ontwerp in augustus al kunnen gebruiken? Dan komt er

Ik was in het begin wel bang dat ik de puzzels niet zou snappen, maar

een groep die we nog een extra activiteit willen aanbieden en wij vonden

gelukkig viel dat wel mee. Maar je zei dat dit voor het vmbo gemaakt

het puzzelen zou leuk dat we direct aan jou dachten.

was toch? heb je getest of zij het ook snappen?

Dit is natuurlijk leuk om te horen. Deze groep had mijn eerste variant

Ik heb helaas niet met de leerlingen van het vmbo kunnen testen.

getest en dat de simpelste versie al zo’n reactie triggert laat mij zien

Komende weken kan ik waarschijnlijk wel bij de klas langs komen en

dat mijn ontwerp de verbeelding triggert en blijft zitten als een leuke

dan kan ik de moeilijkheidsgraad van de puzzels voor hun verbeteren. Ik

ervaring.

ben van plan dit te doen door makkelijkere varianten van de puzzels te
gebruiken en/of al meer informatie in te vullen. De rest van de ervaring

Bijna alles voelde heel duidelijk aan techniek gekoppeld en gaf mij de

heb ik met zo veel mogelijk andere mensen getest, zodat dit allemaal al

sfeer dat ik in de machinekamer werkte behalve de puzzel met nullen

goed werkt. Bovendien moet de ervaring ook toegankelijk zijn voor alle

en enen.
Deze puzzel test begrijpend lezen en het oplossend vermogen van de
spelers. In de HIFI uitvoering hoop ik dit een button board te maken, wat
wel een technische sfeer heeft

bezoekers.
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CONCLUSIE

Deze exploratie is begonnen met de vraag:

Tijdens mijn onderzoek is mijn voorliefde voor water gegroeid naar de schepen

“Hoe ontwerp ik een interactieve ervaring over de maritieme bedrijvigheid in

kon vormen over de impact en het leven van de werknemers. Dit zelfde speelt

Terneuzen, waardoor bovenbouwleerlingen van het VMBO naar het Portaal van
Vlaanderen komen?”
Door een fysieke ervaring toe te voegen aan de geplande vernieuwingen
kan het Portaal van Vlaanderen een compleet pakket bieden wat leerlingen
introduceert tot de maritieme bedrijvigheid in Terneuzen. Hopelijk blijft het
bezoek zo hangen dat leerlingen een maritieme toekomst overwegen wanneer
ze gaan studeren.
Zelf ben ik erg enthousiast over de ervaring. Het is leuk om te zien hoe
enthousiast iedereen aan het puzzelen slaat en hoe het verhaal en de sfeer de
ervaring versterkt. Ik heb veel positieve reacties gekregen en iedereen was zo
behulpzaam dat ik erg gemotiveerd ben om de ervaring goed uit te werken.

die het water trotseren. Dit was een onbekende wereld, waardoor ik geen beeld
bij de leerlingen, ze weten er niks van en leren vinden ze saai. Dat ik hier op kan
inspelen en ze op een leuke manier kan introduceren in de maritieme wereld
vind ik ontzettend leuk.
De ervaring biedt niet alleen waarde aan het portaal, maar ook aan de
scholieren en hopelijk ook de bedrijven en de stad Terneuzen zelf. De sector is
namelijk erg belangrijk en er is veel vraag naar nieuwe werknemers.
Om het prototype gegarandeerd geschikt te hebben voor VMBO 3 en 4 had ik
graag nog met hun getest. Dit is helaas niet gelukt, maar ik heb wel kunnen
testen met vrijwilligers, studenten, ouderen en jongvolwassenen. Aangezien het
ontwerp voor hun ook geschikt moet zijn heb ik mijn project door hun kunnen
valideren en binnenkort kan ik met de VMB-T 3 klas testen om hun feedback te
krijgen en de moeilijkheidsgraad en tone of voice voor hun te verbeteren.

Aanbevelingen:
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Om de escape room in de komende weken succesvol
af te ronden zijn dit de belangrijkste punten om mee te
nemen:

Kartonnen prototype omzetten naar een plastic of

Moeilijkheidsgraad en tone of voice aanpassen aan de

metalen prototype

vmbo leerlingen

Techniek aansluiten zodat de feedback op puzzels

Sfeer verbeteren door het materiaal van het prototype

automatisch gebeurt

en het materiaal in de ruimte

BRONNENLIJST
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