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VOORWOORD

Dit document is het verslag  van mijn bachelor 
eindopdracht. De opdracht is de laatste stap van de 
bachelor Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit 
Twente.

Via de pagina voor de bachelor eindopdracht 
industrieel ontwerpen op de Blackboard website, 
heb ik deze opdracht gevonden. Na het lezen van de 
opdracht werd ik erg enthousiast en heb ik mijzelf 
kandidaat gesteld voor het uitvoeren ervan. Er volgde 
een kort gesprek met Maria Kamp, secretaris van 
de faculteit CTW, en Thonie van den Boomgaard, 
opleidingscoördinator van Industrieel Ontwerpen. 
 
Kort na het gesprek kreeg ik te horen dat ik ben 
gekozen voor het uitvoeren van de opdracht. Ik kon 
per 7 april 2015 gelijk beginnen en in de eerste week 
van juli 2015 werd de opdracht afgesloten.

Voor het doorlopen van de opdracht heb ik kennis 
uit voorgaande jaren gebruikt, maar ook heb ik veel 
nieuwe kennis moeten vergaren. Het was een leerzame 
en een enerverede opdracht, maar zonder de hulp van 
een aantal personen had ik dit resultaat niet kunnen 
bereiken. Daarom wil ik graag de volgende personen 
in het bijzonder bedanken:

• Martijn Zwart, mijn begeleider tijdens deze 
opdracht. Hij heeft mij vanaf het begin geholpen 
de opdracht goed te doorlopen, maar ook heeft 
hij op een aantal kritieke en belangrijke punten 
inhoudelijke tips en feedback gegeven.

• Maria Kamp, mijn opdrachtgever tijdens deze 
opdracht. Ik kon altijd bij haar binnenlopen met 
vragen en zij was altijd bereid om de tijd te nemen 
en de vragen juist te beantwoorden. Ook heeft zij 
bij knelpunten de tijd genomen om serieus mee te 
denken over oplossingen.

• Roy Juninck, medewerker van het facilitair bedrijf 
en verantwoordelijk voor audiovisuele apparatuur 
op de universiteit. Hij heeft mij bijzonder veel 
geholpen met het verkrijgen van belangrijke 
informatie over schermen en software. Ook 
heeft hij geholpen bij het kiezen van de juiste 
apparatuur. 
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DE OPDRACHT

HET PROBLEEM
De faculteit CTW is gevestigd in het gebouw 
de Horst op de Universiteit Twente. Sinds 1965 
worden alle namen van afstudeerders van de studie 
Werktuigbouwkunde per afstudeerjaar gepresenteerd 
in het gebouw. De namen staan op aluminium borden 
op de muren bij het secretariaat van de faculteit. Deze 
borden worden alumni-borden genoemd. De faculteit 
heeft ooit gekozen voor de alumni-borden om aan alle 
bezoekers van het gebouw de Horst te laten zien hoe 
trots zij is op wat zij heeft ‘geproduceerd’. Dit is nog 
steeds het hoofddoel van de borden

In de huidige situatie hangen er alleen alumni-borden 
van de studie Werktuigbouwkunde, maar de faculteit 
is ook trots op haar alumni van de studies Civiele 
Techniek en Industrieel Ontwerpen en wil dit graag 
laten zien. Daarom moeten de namen van alumni van 
die twee studies ook gepresenteerd worden. 
Er zijn echter een aantal problemen in de huidige 
situatie: 

• De borden kosten veel geld: €3500 – €5000 
per bord per jaar. Het ieder jaar aanschaffen 
van nieuwe borden voor alumni van 
werktuigbouwkunde vindt de faculteit al duur. 
Wanneer er ook borden voor de alumni van 
industrieel ontwerpen en civiele techniek 
aangeschaft worden zal dit de faculteit te veel geld 
gaan kosten.

• De ruimte op de gang (waar de borden hangen) 
is schaars en op den duur is er geen ruimte voor 
nieuwe borden. Er is nu al geen ruimte voor 
borden van de studies industrieel ontwerpen en 
civiele techniek.

• De borden zouden een uitstraling moeten hebben 
die de faculteit en haar studies representeert. 
Volgens de faculteit doen de huidige borden dat 
niet (meer). Tevens passen ze niet (meer) bij het 
gebouw de Horst.

DOELEN
De faculteit wil met een vernieuwend concept van 
de alumni-borden de huidige problemen oplossen. 
In zo’n nieuw concept zouden niet alleen de huidige 
problemen opgelost kunnen worden, maar zouden 
er ook nieuwe betekenissen gegeven kunnen worden 
aan de ‘alumni-borden’. Het presenteren van alleen 

namen is een verouderd concept dat weinig informatie 
geeft en volgens de faculteit niet meer de betekenis 
van de borden representeert. Extra informatie zou een 
toegevoegde waarde aan de borden kunnen geven 
en kan leiden tot een interactiever en aantrekkelijker 
object. Mogelijke interessante informatie volgens de 
faculteit kan zijn:

• Het (deel)onderzoek waar een alumnus op is 
afgestudeerd (afbeeldingen en korte samenvatting 
of conclusie).

• Aan welke vak- of onderzoeksgroep het (deel)
onderzoek is gerelateerd.

• De eerste baan van een alumnus en het eerste 
bedrijf waar een alumnus een baan heeft 
gekregen.

• Een infographic of statistieken over bijvoorbeeld 
het percentage alumni die in de wetenschap 
werken tegenover het percentage alumni die bij 
bedrijven werken.

HOOFDVRAAG
Wat zou een nieuw concept voor de alumni-borden 
kunnen zijn waarmee de problemen met de huidige 
borden niet zullen ontstaan?

DEELVRAGEN
• Wat willen de opdrachtgever en de doelgroep 

bereiken met de borden? 

• Welke vergelijkbare concepten zijn er en welke 
eigenschappen daarvan kunnen een oplossing 
bieden voor de huidige problemen? 

• Welke (nieuwe) technieken en techonologiën 
zouden een oplossing kunnen bieden voor de 
huidige problemen? 

• Wat zijn richtlijnen waarmee een concept voor 
de alumni-boren ontworpen kan worden die een 
oplossing biedt voor de huidige problemen? 

• Wat zijn goede concepten voor de alumni-
borden die een oplossing bieden voor de huidige 
problemen?
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SAMENVATTING

De faculteit Construerende Technische Wetenschappen 
(CTW) aan de Universiteit Twente is bijzonder trots 
op haar alumni (afgestudeerde studenten). Sinds 
het begin presenteert zij deze trots door de namen 
van alumni te vereeuwigen op zogenaamde alumni-
borden aan een muur in het gebouw de Horst. Echter, 
dit principe is verouderd en brengt tegenwoordig een 
aantal problemen met zich mee. Voor het oplossen van 
die problemen is de faculteit opzoek gegaan naar een 
nieuw principe voor het presenteren  van haar trots op 
de alumni.

Om dit nieuwe principe te vinden is er gestart met 
een korte analyse over de huidige alumni-borden. 
Door middel van een enquête is de mening van de 
doelgroep (studenten van CTW) over de huidige 
borden verzameld. Ook zijn in deze fase de faculteit, 
haar studies en de universiteit geanalyseerd en 
beschreven.

Na de eerste analysefase werd inderdaad duidelijk dat 
de borden enkele problemen met zich meebrachten, 
maar het werd vooral ook duidelijk dat zij niet (meer) 
hun functie vervullen. In de tweede analysefase is er 
daarom een marktonderzoek gedaan naar hoe andere 
faculteiten en universiteiten hun alumni presenteren, 
zowel statische als digitale borden, en naar hoe 
stichtingen, verenigingen, bedrijven en overheden 
hun belangrijkste personen presenteren en herdenken. 
Daaruit is gebleken dat veel universiteiten het nog 
op dezelfde (ouderwetse) manier doen, maar ook 
dat er een aantal universiteiten al overgestapt zijn 
op modernere (digitale) manieren om hun alumni te 
presenteren. Deze moderne manieren ogen op het 
eerste gezicht aantrekkelijker en interessanter. Zo’n 
digitaal alumni-bord zou een goede oplossing kunnen 
bieden voor de huidige problemen.

Omdat een digitale oplossing veelbelovend leek, is 
er een marktonderzoek gedaan naar de verschillende 
soorten schermen en schermtechnologiën, 
waaronder de verschillende soorten touchscreens 
en videowanden. Ook is er gekeken naar mogelijke 
moderne technologiën om schermen vanaf een 
afstand te bedienen.

Uit de eerste analyse bleek dat de huidige borden 
slecht opvallen en een groot deel van de doelgroep 

de borden niet kent. Daarom moest daar in het 
ontwerpen van de nieuwe borden extra aandacht 
aan besteed worden. Er is onderzoek gedaan naar 
hoe mensen hun omgeving en informatie uit hun 
omgeving waarnemen en verwerken. Er zijn ook 
richtlijnen opgesteld voor het ontwerpen van 
opvallende en duidelijke nieuwe borden. 

Na de eerste en tweede analysefase is er samen met de 
opdrachtgever een programma van eisen en wensen 
opgesteld waar het herontwerp van de alumni-
borden aan moet voldoen. Aan de hand daarvan zijn 
er ideeën gegenereerd die een mogelijke oplossing 
zouden kunnen zijn. Er is een selectie gemaakt van 
de veelbelovende ideeën en die is gepresenteerd aan 
de opdrachtgever. Samen zijn er drie ideeën gekozen 
die tot concepten zijn ontwikkeld. Daarbij is er vooral 
aandacht besteed aan de toepassing, inhoud en 
uitstraling.

Ook de concepten zijn aan de opdrachtgever 
gepresenteerd. Tijdens deze presentatie was ook de 
decaan van de faculteit CTW (Geert Dewulf ) aanwezig. 
Samen met de decaan en Maria is er een onderbouwde 
keuze gemaakt voor het concept dat binnen deze 
opdracht het herontwerp van de alumni-borden moest 
gaan worden. 

In de laatste fase van de opdracht is dit concept 
uitgewerkt tot een realistisch ontwerp. Daarvoor is 
eerst de locatie geanalyseerd. Aan de hand daarvan 
zijn de beschikbare ruimte en de maximale afmetingen 
van het herontwerp vastgesteld. Dit diende als een 
leidraad voor het voorstel voor de constructie en de 
schermen die voor het herontwerp gebruikt kunnen 
worden. 

Hierna moest de inhoud van het herontwerp 
ontworpen worden. Er is een onderzoek gedaan naar 
de grootte van informatie, er is een test gedaan naar 
de bewegingssnelheid van informatie en een voorstel 
gemaakt voor de vorm en structuur van de inhoud 
van het herontwerp. Ook is er een voorstel gemaakt 
voor de behuizing en uitstraling waarbij er gelet is op 
factoren als opvallendheid, beschadiging en ventilatie. 
De laatste fase is het resultaat van deze opdracht. Het 
dient als een voorstel voor het herontwerp van de 
alumni-borden.
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SUMMARY

The faculty of Engineering Technology (ET) at the 
University of Twente is proud of its alumni (graduated 
students). From the beginning the faculty presents 
this pride by monumentalising the alumni on so called 
alumni-plates on a wall in the Horst building. However, 
this principle is outdated and causes a few problems 
today. To solve these problems, the faculty started 
looking for a new concept to present its pride for its 
alumni.

To find this new concept, a short analysis of the current 
alumni-plates have been started. By means of a survey 
the opinion of the target audience has been collected. 
Also the faculty, its studies and the university have 
been analised and described in this phase.  

After the first analysis phase it became clear that 
the current plates caused a few problems, but what 
came even more clear is that today the plates don’t 
fulfill their function anymore. Therefore, a market 
research has been done in the second analysis phase. 
The research consists of the way other faculties and 
universities present their alumni, both static plates 
and dynamic signane, and the way foundations, 
associations, businesses and governments present and  
memorialize their key people. The research has shown 
that many universities still use the outdated principle, 
but there are also universities which switched to 
modern digital signages to present their pride for their 
alumni. These modern ways look more attractive and 
interesting on first sight. Such a digital alumni signage 
may be a good solution for the current problems.

Because a digital solution seemed promising, a market 
research about the different types of screens and 
screen technologies has been done, consisting also the 
different types of touchscreens and video walls. Also 
the possible modern technologies to operate screens 
from a distance have been treated.

The first analysis showed that the current plates are 
not striking at all and that a large part of the target 
audience doesn’t know them. Therefore, additional 
attention had to be payed in the designing phase, 
in order to make the redesign conspicuous. A new 
research has been done about the way people observe 
and perceive their environment and information 
from their environment. Also guidelines to creaate a 

conspicuous and clear redesign has been set up. 

After the first two analysis phasis, a list of requirements 
and whishes for the redesign has been created 
together with the client. Based on this list, ideas which 
may be a solution have been created. Promising 
ideas have been selected and presented to the client. 
Together three ideas have been chosen and developed 
to real concepts. Thereby, additional attention is payed 
to application, content and appearance.

Also the thee developed concepts have been 
presented to the client. The dean of the faculty ET was 
present at this presentation. Together with the dean 
and Maria, a substantiated choice has been made for 
the concept which should become the redesign of the 
alumni-plates within this assignment. 

In the final phase of the assignment, the chosen 
concept has been elaborated to a realistic design. First 
the location has been analyzed and based on that the 
available space and the maximum dimensions of the 
redesign have been set. Those served as a guideline for 
the proposed construction and the screens type which 
can be used for the redesign. 

Thereafter, the content had to be designed. A research 
has been done about the size of information, a test has 
been done done about the speed of information and 
a shape and structure for the content of the redesign 
have been proposed. There have also been a proposal 
for the housing and appearance, wherein the light 
is on factors such as conspicuousness, damage and 
ventilation.

This last phase is the result of the assignment. It serves 
as a proposal voor the redesign of the alumni-plates.
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ANALYSE 
HUIDIGE 
BORDEN

Dit is de eerste fase van het verslag. In deze 
fase worden de faculteit, haar studies en de 
universiteit beschreven. Daarna volgt er een 
analyse naar de huidige situatie en de mening 
van de doelgroep (studenten van CTW) erover. 
De resultaten daarvan worden besproken met 
de opleidingsdirecteuren. Uit die gesprekken 
ontstaan een aantal aandachtspunten die in 
deze fase beschreven zijn. Tenslotte is er een 
conclusie te vinden over de resultaten uit deze 
fase.



1.1 DE FACULTEIT CTW

Eén van de 6 faculteiten van de Universiteit Twente is 
de faculteit Construerende Technische Wetenschappen 
(CTW). Hieronder vallen 3 bacheloropleidingen en 5 
masteropleidingen van de studies Civiele Techniek, 
Industrieel Ontwerpen en Werktuigbouwkunde. De 
faculteit doet onderzoek via verschillende vakgroepen 
en is actief betrokken bij lokale en nationale 
onderzoeksinstituten. Onderzoeksonderwerpen zijn 
onder andere ontwerpen, materialen, processen en 
werktuigen. De faculteit heeft ook intensieve relaties 
met industriële partners en onderzoekers, zowel 
nationaal als internationaal. 

1.1.1 DE UNIVERSITEIT TWENTE
De faculteit CTW is onderdeel van de Universiteit 
Twente. Aan de universiteit werken zo’n 2900 
wetenschappers en onderzoekers aan onderzoek en 
innovatie. Meer dan 9300 studenten volgen één van de 
20 bacheloropleidingen of 31 masteropleidingen die 
de universiteit biedt.

De kracht van het onderzoek en onderwijs op de 
Universiteit Twente zit in het combinerend vermogen. 
Technologieën vanuit de ICT, bio- en nanotechnologie 
worden bijvoorbeeld gecombineerd met gedrags- en 
maatschappijwetenschappelijk onderzoek. Thema’s 
waar de universiteit actief in is zijn gezondheid, water, 
groene energie, veiligheid en onderwijs. Het motto van 
de universiteit is High Tech, Human Touch.

De Universiteit Twente ziet zichzelf met meer dan 
700 succesvolle spin-offs als de ondernemende 
universiteit. Het beschikt ook over een campus waar 
vele educatieve, sportieve en culturele faciliteiten 
zich bevinden en activiteiten plaatsvinden. 
Voorbeelden hiervan zijn ’s werelds grootste 
denktank Create Tomorrow en ’s werelds grootste 
studentensportevenement de Batavierenrace. 

Dit is allemaal terug te vinden in de huisstijl van 
de universiteit: verschillende vormen en kleuren 
staan voor de verschillende studenten, studies en 
onderzoeken die allemaal met elkaar verbonden zijn.

1.1.2 CIVIELE TECHNIEK
Civiel technici houden zich vooral bezig met het 
ontwerpen, construeren en beheren van infrastructuur 
en grote bouwwerken. Op de Universiteit Twente 
kenmerkt de studie zich door de combinatie van 

techniek, management en communicatie. Zo 
beheersen de studenten niet alleen technische kennis, 
maar ook bedrijfs- en bestuurskundige kennis.

1.1.3 INDUSTRIEEL ONTWERPEN 
Industrieel ontwerpers maken functionele en 
aantrekkelijke producten. Daar komt meer bij kijken 
dan een leuk idee en een mooie vormgeving. De 
kosten die ontstaan bij de productie en het verpakken 
en transporteren van een product hebben ook veel 
invloed op het succes ervan. Op de Universiteit 
Twente werken industrieel ontwerpers niet alleen 
in een technische omgeving. Ook via vakgroepen 
en gerelateerde onderzoeksinstellingen komen ze 
vaak in aanmerking met onderzoeken en bedrijven 
waarbij de combinatie van techniek en design op 
wetenschappelijk niveau een grote rol speelt. 

1.1.4 WERKTUIGBOUWKUNDE
Werktuigbouwkundigen houden zich bezig met het 
verbeteren en optimaliseren van bestaande technieken 
en processen, maar ook met het ontwerpen van 
nieuwe technische producten. Voor de meeste 
producten en machines is werktuigbouwkunde nodig 
en dat maakt het een ontzettend brede studie. Zo 
kunnen werktuigbouwkundigen in de zorg, maar ook 
in de auto-industrie terecht komen. Op de Universiteit 
Twente kunnen werktuigbouwkundigen bij vele 
vakgroepen of onderzoeksinstellingen afstuderen, 
onderzoek doen of werken. 

1.1.5 UITSRALING CTW
Om een concept te ontwerpen dat bij de stijl van 
de faculteit en de Horst past, is het belangrijk dat 
de uitstraling van de faculteit geanalyseerd wordt. 
De faculteit bestaat weliswaar uit drie verschillende 
studies, maar de studies hebben wel belangrijke 
gemeenschappelijke eigenschappen. 

De faculteit straalt 4 belangrijke dingen uit: 
techniek, innovatie, vormgeving en management. 
Werktuigkunde staat vooral voor techniek en 
innovatie, Industrieel Ontwerpen voor innovatie en 
vormgeving en Civiele techniek voor techniek en 
management. Samen vormen ze het complete plaatje. 
Deze uitstraling moet meegenomen worden in het 
herontwerp. Daarvoor is een stijlcollage gemaakt die te 
vinden is in bijlage 1.
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1.2 HUIDIGE SITUATIE

De huidige borden bestaan uit een gepolijste 
aluminium plaat in een aluminium frame. Op de plaat 
zijn de studie, het jaar van afstuderen en de namen van 
de alumni gegrafeerd en zwart geverfd. 

De borden zijn met haken aan de muur opgehangen. 
Ze hangen in een rij over de lengte van de gang op 
ongeveer dezelfde hoogte. 

In totaal hangen er 31 borden, van het jaar 1965 tot en 
met het jaar 2010.

Op sommige borden staan alumni van meerdere jaren, 
maar op andere borden staan er alumni van maar één 
jaar. Het bord met de meeste namen bevat 184 namen. 
De borden hebben een hoogte van 61 cm. De breedte 
is echter afhankelijk van het aantal namen. Het kleinste 
bord heeft een breedte van 71 cm en het grootste bord 
heeft een breedte van 121 cm.

De prijs  van de borden is afhankelijk van het aantal 
namen en varieert tussen de €3500 en €5000.

Figuur 1: Huidige alumni-borden
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1.3 DE DOELGROEP

De alumni-borden zijn bedoeld om de trots van de faculteit CTW te presenteren aan alle bezoekers en gebruikers 
van het gebouw de Horst. Echter komen er in het gebouw verschillende personen met verschillende doeleinden.

Middels een vragenlijst aan de receptiemedewerkers van de servicedesk van de Horst is geanalyseerd uit welke 
verschillende groepen de bezoekers en gebruikers van de Horst bestaan. Dit zijn:

GROEP FREQUENTIE DOEL
Studenten Elke dag Naar college, studeren, huiswerk maken, 

lunchen, activiteiten 

Medewerkers Elke dag Werken aan onderzoek, doceren, lunchen 

Gasten 2-3 keer per week Congres, solliciteren, afstudeerpresentatie, 
grote evenementen zoals ouderdag 

Bedrijven die komen voor afspraken 2 keer per week Afspraak met studievereniging of docent, 
grote evenementen of een lezing 

Buitenlandse delegaties 1 keer per maand Afspraak met een hoogleraar of een congres 

Anders Elke dag Medewerkers kantine, schoonmakers, 
klusbedrijven, facilitair bedrijf, verdwaalde 
personen, etc. 

Tips van de receptiemedewerkers van de Horst: 

• Een herontwerp zou in de centrale hal van de 
Horst geplaatst moeten worden. Op die locatie 
zal het het meest opvallen. Tevens is het 
facilitair bedrijf nog opzoek naar een object 
om de hal op te vullen. 

• Het is de receptiemedewerkers opgevallen 
dat veel bezoekers van het gebouw zoekend 
kijken naar een klok. Daarom zou een klok 
verwerken in het herontwerp een goede 
toevoeging kunnen zijn.

1.3.1 DOELGROEP VOLGENS DE OPDRACHTGEVER
De bezoekers van het gebouw zijn voorgelegd aan de 
begeleider vanuit de faculteit. Zij heeft aangegeven 
dat er alleen rekening gehouden moet worden met 
studenten, docenten, gasten en bedrijven die komen 
voor een afspraak. Vooral de studenten zijn belangrijk 

en daarom moet het herontwerp vooral aan hun 
behoeften voldoen.

1.3.2 DE MENING VAN STUDENTEN 
Middels een enquête is aan 27 studenten van CTW 
gevraagd wat zij van de huidige alumni-borden 
vinden en welke verbeteringen aan de borden zij 
zouden adviseren. Van elke studie hebben er evenveel 
studenten meegedaan aan de enquête. 

De enquête bestond uit 4 open vragen. De 
antwoorden op de vragen zijn per antwoord 
samengevat tot 1 of 2 woorden en per vraag verwerkt 
in een diagram. Met de diagrammen kunnen alle 
antwoorden per vraag vergeleken worden. De 
resultaten zijn te vinden in figuur 2 op de volgende 
pagina.

De originele enquête is te vinden in bijlage 2.
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Figuur 2: Resultaten enquête onder studenten
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Er is gesproken met de opleidingsdirecteuren van 
Werktuigbouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Civiele 
Techniek over het idee waarbij meer informatie wordt 
gepresenteerd dan alleen de studie, afstudeerjaar en 
naam van alumni. Alle opleidingsdirecteuren waren 
enthousiast over dit concept, maar gaven elk wel 
punten aan waaraan gedacht moet worden: 

• De afgelopen jaren is veel informatie op een 
gestructureerde wijze digitaal opgeslagen. 
Echter, informatie over alumni die tientallen jaren 
geleden zijn afgestudeerd is of alleen op papier 
beschikbaar of niet beschikbaar. Daardoor zal het 
of onmogelijk worden of ontzettend veel tijd gaan 
kosten om extra informatie over die alumni te 
presenteren. 

• Mits het herontwerp een digitaal concept wordt, 
moet er een goede balans gevonden worden 
tussen een actieve en een passieve werking. 

1.4 GESPREKKEN MET DE 
OPLEIDINGSDIRECTEUREN
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1.5 CONCLUSIE ANALYSE 
HUIDIGE SITUATIE

Uit de gesprekken met de opdrachtgever en de 
receptiemedewerkers van de Horst is gebleken dat 
vooral studenten en docenten gebruikmaken van het 
gebouw. Andere bezoekers zijn verwaarloosbaar. De 
opdrachtgever heeft aangegeven dat er tijdens het 
herontwerpen van de alumni-borden vooral rekening 
gehouden dient te worden met de studenten van CTW. 
Zij maken het meest gebruik van de Horst en zullen de 
alumni-borden daarom het vaakst tegenkomen. 

De borden zijn voor de faculteit een manier om hun 
trots te presenteren. Voor de studenten kunnen ze als 
een bron van informatie en motivatie dienen. Toch 
moet er in het gebruiksgemak en de uitstraling van 
het herontwerp ook rekening gehouden worden met 
bijvoorbeeld medewerkers, bezoekers en alumni. 

De meeste studenten hebben aangegeven dat ze de 
huidige borden niet kennen of niet interessant, niet 
mooi of ouderwets vinden. Zij zouden de borden 
echter wel interessanter vinden als er meer informatie 
gepresenteerd wordt. Vooral informatie over het 
afstudeeronderzoek, de loopbaan na de studie en 
buitencurriculaire activiteiten maakt de borden 
aantrekkelijker voor de studenten.
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MARKTANALYSE 

In deze tweede fase van de opdracht gaat het vooral om de 
inventarisatie van de mogelijkheden op de markt. Er wordt een 
onderzoek gedaan naar hoe andere faculteiten en universiteiten 
hun alumni presenteren, maar ook naar hoe instellingen, 
verenigingen, bedrijven en overheiden hun belangrijkste 
personen presenteren en herdenken. Daaruit worden een aantal 
positieve en negatieve punten gehaald die meegenomen kunnen 
worden in het herontwerp van de alumni-borden.

Ook wordt er in deze fase een marktonderzoek gedaan naar 
schermtypes, schermtechnologiën en bedieningstechnologiën 
die voor het herontwerp gebruikt zouden kunnen worden. Voor 
het genereren van goede oplossingen is het belanrijk dat zo veel 
mogelijk bekend is welke mogelijkheden er bestaan en gebruikt 
kunnen worden.

Tenslotte wordt er een onderzoek gedaan naar hoe mensen 
hun omgeving en informatie uit hun omgeving waarnemen en 
verwerken. Deze fase wordt afgesloten met de richtlijnen voor 
goede schermontwerpen die opgesteld zijn met behulp van het 
boek An introduction to human factors engineering.



1.6 VERGELIJKBARE CONCEPTEN

1.6.1 MARKTONDERZOEK VERGELIJKBARE CONCEPTEN
Uit de analyse van de huidige situatie is duidelijk 
geworden wat de problemen met de huidige 
borden zijn en wat het doel en de behoeften van het 
herontwerp zijn. Om te onderzoeken of een ontwerp 
dat hieraan voldoet al bestaat en om te onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn, is er een marktanalyse 
gedaan. 

Er is gekeken naar hoe andere universiteiten of 
faculteiten hun alumni presenteren, zowel statisch 
als dynamisch (digitaal). Ook is er gekeken naar hoe 
bedrijven en stichtingen hun donoren presenteren, 
hoe grote sportclubs hun belangrijke spelers 
presenteren en hoe doden na een oorlog herdacht 
worden. Van deze verschillende manieren van 
presenteren zijn collages gemaakt die op schaal te zien 
zijn op de volgende pagina’s. De collages in volledige 
grootte zijn te vinden in bijlage 3-7.

1.6.2 STATISCHE ALUMNI-BORDEN
Op internet zijn talloze voorbeelden te vinden van 
universiteiten die hun alumni op een vergelijkbare 
manier presenteren als de faculteit CTW (Figuur 3). De 
meeste universiteiten maken gebruik van de methode 
waarbij er zo veel mogelijk borden aan een muur 
hangen met op de borden zo veel mogelijk namen of 
foto’s van alumni. 

Sommige universiteiten maken gebruik van klassieke 
(ouderwetse) borden die vaak gekenmerkt worden 
door het gebruik van hout of papier. Andere 
universiteiten maken gebruik van stalen, glazen of 
stenen borden. Die borden hebben een modernere en 
stevigere uitstraling. Foto’s worden alleen gebruikt bij 
kleinere klassen. 

Opvallend is dat het niet uitmaakt of er alumni van 20 
jaar geleden of 1 jaar geleden worden gepresenteerd, 
voor iedereen worden dezelfde borden gebruikt. Dit 
betekent dat wanneer een universiteit ervoor kiest om 
modernere borden aan te schaffen, vaak alle borden 
vervangen worden. 

Figuur  3: Fysieke  alumni-borden 
op andere universiteiten
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1.6.3 DYNAMISCHE ALUMNI-BORDEN
Sommige universiteiten hebben ervoor gekozen om 
over te gaan op digitale alumni-borden (Figuur 4). De 
redenen daarvoor zijn niet bekend. Wel is het duidelijk 
dat dergelijke borden de mogelijkheid bieden om 
veranderingen aan te brengen in de informatie die 
gepresenteerd wordt, zowel de soort informatie als de 
inhoud van de informatie. Er zijn geen voorbeelden 
gevonden van dynamische borden waar geen 
technieken voor digitaal presenteren worden gebruikt.

Opvallend is dat het grootste deel van deze producten 
niet echt meer borden op een muur zijn, maar vaak 
geïntegreerd worden in een andere vorm: een 
zuil of een tafel bijvoorbeeld. Hierbij wordt vaak 
gebruikgemaakt van een touchscreen waardoor het 
mogelijk wordt om bijvoorbeeld te scrollen of alumni 
op te zoeken. Dit creëert interactie met de gebruiker. 
Hierbij worden niet meer automatisch namen 
gepresenteerd.

De producten die nog wel aan een muur bevestigd 
zijn hebben vaak geen touchscreens en geven geen 
mogelijkheid om te scrollen of alumni op te zoeken. 
Wel worden er automatisch namen gepresenteerd die 
vanzelf rouleren. 

De digitale ‘alumni-borden’ hebben een moderne 
uitstraling. Er worden vaak foto’s en verschillende 
kleuren gebruikt die de nodige grafische vormgeving 
hebben. De gebruikte materialen zijn vaak metaal, 
hout en glas (schermen).

Figuur 4: Digitale alumni-borden

21



1.6.4 DONOREN BORDEN
Vele stichtingen, verenigingen of zelfs bedrijven 
hebben donoren die financiële steun bieden. Als 
dank voor de donatie en als teken van respect, krijgen 
donateurs dan hun naam of logo op een prominente 
plek binnen de stichting, de vereniging of het bedrijf. 
Er is gekeken naar hoe de donateurs gepresenteerd 
worden.

Het is belangrijk dat namen van de donateurs 
vereeuwigd worden, maar het is ook belangrijk dat 
er altijd nieuwe namen bij kunnen. Omdat respect en 
dankbaarheid tonen de grootste aanleiding zijn 

voor deze donoren borden, is het duidelijk dat er 
veel aandacht aan de uitstraling wordt besteed. De 
borden hebben namelijk niet alleen een prominente 
plek, maar zijn ook modern vormgegeven en goed 
geïntegreerd in de ruimte. Dit kan door het gebruik 
van dezelfde materialen en kleuren, maar ook juist 
door het gebruik van nieuwe materialen of kleuren die 
een toevoeging bieden aan de ruimte. 

Opvallend is dat er gebruik wordt gemaakt van 
verschillende groottes of kleuren om verschillen aan te 
geven in de grootte van de gedoneerde bedragen en 
dus in hoe belangrijk de verschillende donateurs zijn.

Figuur 5: Donoren borden
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1.6.5 HALL OF FAME
Grote sportclubs hebben veel respect voor hun 
topspelers. Zij zijn vaak de personen die bij hebben 
gedragen aan het succes van de club. Ook grote 
muzikanten of leden van een andere soort club of 
vereniging hebben vaak de doorslag gegeven voor 
het succes dat zo’n club of vereniging heeft. Daarom 
moeten zij voor altijd herinnerd worden.

Zo zijn er vele hall of fame’s ontstaan waar deze 
personen vaak op een prestigieuze wijze worden 
gepresenteerd. In veel gevallen gaat het om de 
naam, een foto en een stukje tekst. Maar sommige 
hall of fame’s pakken erg uit en vervangen een foto 
bijvoorbeeld door een marmeren beeld (Figuur ..). 
Het is duidelijk dat hier veel tijd en geld in gestoken 
wordt en dat elke persoon een duidelijk en zichtbaar 
plekje krijgt. Er worden dure materialen gebruikt en 
er wordt een grote ruimte beschikbaar gesteld.

1.6.6 HERDENKINGSMONUMENTEN
Herdenkingsmonumenten zijn misschien wel het 
meest bekend als het gaat om het vereeuwigen van 
namen op een zichtbare locatie. Doden tijdens een 
oorlog, tijdens een ramp of een terroristische aanslag 
worden vaak op respectvolle wijze herinnerd door 
bijvoorbeeld hun naam te plaatsen op een speciaal 
daarvoor gemaakt monument (Figuur ..). 

Kenmerkend voor deze herdenkingsmonumenten is 
dat ze vaak als geheel erg groot zijn en daarom goed 
opvallen. Vaak worden alleen namen van personen 
gepresenteerd en heeft de vorm en uitstraling van 
het geheel een diepgaande gedachte gerelateerd 
aan de doodsoorzaak. Zo is een monument voor de 
doden tijdens de Eerste Wereldoorlog bekleed met 
rode klaprozen en staan er op een monument voor 
Amerikaanse soldaten geen namen, maar sterren van 
het Amerikaanse leger.

Er worden vaak donkere en diepe kleuren gebruikt om 
de verdrietige gedachte te versterken. Materialen die 
gebruikt worden zijn duurzame materialen, hout of 
harde plastic. Die materialen moeten lang meegaan en 
tegen zware weersomstandigheden kunnen, omdat 
dergelijke monumenten vaak buiten staan.

Figuur 6: Halls of fame Figuur 7:  Herdenkingsmuren
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1.7 NIEUWE TECHNIEKEN

Voor het herontwerp zal zeer waarschijnlijk gebruik 
worden gemaakt van digitale visualisatietechnieken, 
omdat dit de beste oplossing is voor de problemen 
hoge kosten en ruimtegebrek. Tevens biedt het 
veel mogelijkheden om aan de wensen van de 
opdrachtgever en de doelgroep te voldoen: meer 
informatie presenteren en informatie kunnen 
opzoeken. 

Om een overzicht te krijgen van welke technologieën 
beschikbaar zijn en geschikt zijn voor het herontwerp, 
is er een marktanalyse gedaan. De marktanalyse is 
vooral gericht op nieuwe technologieën. Het gebruik 
daarvan in het herontwerp straalt namelijk de 
innovatie uit waar de faculteit CTW voor staat.

Roy Juninck is op de Universiteit Twente 
verantwoordelijk voor alle technologie in conferentie- 
en collegezalen en heeft veel kennis over audiovisuele 
apparatuur. Tijdens een gesprek met hem zijn er een 
aantal technologieën besproken die gebruikt kunnen 
worden. 

1.7.1 PROJECTIE
Uit het gesprek is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat 
het gebruik van een projectie geen goede oplossing 
zal zijn, omdat daarvoor een donkere omgeving nodig 
is. De centrale hal van de Horst is een relatief lichte 
omgeving en daarom zal een beamer daar niet goed 
werken. Er bestaan beamers die zelfs in een lichte 
omgeving heldere beelden kunnen projecteren. Die 
beamers zijn echter relatief duur en verbruiken erg 
veel stroom. Een algemeen nadeel van een beamer 
is dat een beamerlamp ongeveer om de 4 maanden 
vervangen moet worden. Tevens kost een beamerlamp 
ongeveer net zo veel als de helft van de nieuwprijs van 
de bijhorende beamer. 

1.7.2 INTERACTIEVE MUUR
Voor een betere oplossing is er gezocht naar 
mogelijkheden voor een interactieve muur. In 
de resultaten wordt vaak gebruikgemaakt van 
aanraakgevoelige schermen. Om een groter scherm 
(interactieve muur) te creëren, kunnen de schermen 
naast elkaar of boven elkaar gehangen worden.

1.7.3 TOUCHSCREENS
Aanraakschermen of touchscreens zijn tegenwoordig 
niet meer weg te denken uit onze elektronica. Maar 
weinig mensen maken bijvoorbeeld nog gebruik 
van een mobiele telefoon zonder een touchschreen. 
Laptops hebben vaak nog een muis en een 
toetsenbord nodig om bediend te kunnen worden, 
maar de tabletcomputer is in opkomst en wellicht 
bestaan er over 5 jaar alleen nog maar laptops met 
een touchscreen. Het is de afgelopen jaren één van 
de betere technieken gebleken om elektronische 
apparaten te bedienen, te besturen en informatie in 
te voeren. Er bestaan echter verschillende soorten 
touchscreens die elk voordelen en nadelen hebben.

Hieronder zijn de verschillende soorten touchscreens 
uitgelicht. In figuur 8 is een overzicht te zien van de 
verschillende touchscreens met hun eigenschappen 
en voor- en nadelen.

MULTITOUCH
De meeste touchschermen zijn multitouch en dat 
betekent dat een scherm bediend kan worden 
met meerdere vingers of door meerdere personen. 
Voordelen daarbij zijn de mogelijkheden voor 
bijvoorbeeld een intuïtieve manier van in- of 
uitzoomen en het spelen van een spel met 2 of meer 
personen tegelijk op één scherm. Echter moet er 
vooral bij grote schermen in de software rekening 
gehouden worden met de toepassingen van 
multitouch: bij grotere schermen is men geneigd om 
dezelfde handeling met één vinger of een hele hand 
te doen. De software moet slim ontworpen worden 
om goed onderscheid te kunnen maken tussen een 
multitouch die als enkele touch bedoel is en een 
multitouch die als multitouch bedoeld is. De interface 
moet de kans op een verkeerde waarneming zo veel 
mogelijk verkleinen.
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RESISTIVE TOUCHSCREEN
Resistieve touchscreens zijn de eerste touchscreens 
die op de markt kwamen. Een dergelijk scherm is 
daadwerkelijk drukgevoelig en kan dus ook bediend 
worden met bijvoorbeeld een stylus. Het scherm 
bestaat uit twee lagen met een luchtlaag ertussen. 
De onderste laag heeft een elektrische spanning en 
door het drukken op de bovenste laag raken beide 
lagen elkaar en ontstaat er stroomkring. Dit maakt 
het mogelijk om zeer nauwkeurig te werken door 
bijvoorbeeld met een stylus echt 1 pixel aan te klikken. 
Een nadeel is echter dat de techniek deze schermen 
traag maakt en dat er echt druk nodig is en dus niet 
altijd alle handelingen geregistreerd worden.

CAPACITIVE TOUCHSCREEN
Capacitieve touchscreens hebben een ontzettend 
kleine elektrische lading verspreid over het hele 
scherm. Het menselijk lichaam is geleidend, dus 
wanneer een vinger het scherm aanraakt, dan wordt 
er elektriciteit weg geleid en wordt de spanning 
onderbroken. Het scherm registreert de positie waar 
de spanning wordt onderbroken. Het voordeel daarvan 
is dat er geen druk meer nodig is en het scherm heel 
gevoelig is. Een nadeel is dat scherm niet bediend kan 
worden met niet geleidende voorwerpen: een stylus of 
met een handschoen bedekte vingertoppen. 

ULTRASONIC TOUCHSCREEN (SAW)
Ultrasone touchscreens maken gebruik van het 
Surface Acoustic Wave techniek. Hierbij zijn er 
zenders en ontvangers  die geluidsgolven zenden en 
ontvangen op de randen van het scherm geplaatst. 
Als de glazen plaat van het scherm met een vinger 
wordt aangeraakt, dan worden de geluidsgolven 
verstoord. De ontvangers kunnen de positie van de 
verstoring berekenen. De voordelen van een ultrasone 
touchscreen is dat er gebruik wordt gemaakt van 

een glasplaat zonder elektrische lading. Dit zorgt 
voor een helder beeld en goede bescherming tegen 
chemicaliën en krassen of stoten. 

INFRARED TOUCHSCREEN
Bij deze schermen wordt vrijwel dezelfde techniek 
gebruikt als bij de ultrasone touchscreens. Echter 
worden hier geen geluidsgolven uitgezonden, maar 
wordt er gebruikgemaakt van infraroodgolven. 
Deze techniek wordt vooral veel gebruikt bij 
schadegevoelige schermen, maar steeds vaker wordt 
het ook voor smartphones en tablets gebruikt. 

OPTICAL TOUCH
Dit is de nieuwste techniek voor touchscreens. Hierbij 
zijn in de rand van het scherm camera’s geplaatst 
die de lichtinval registreren. Wanneer een vinger het 
scherm aanraakt, komt daar geen licht meer door en 
aan de hand daarvan kan de positie van aanraking 
berekend worden. Zoals bij  de SAW en de infrarood 
technieken wordt ook hier gebruikgemaakt van een 
dikke glasplaat voor het scherm. Dit zorgt wederom 
voor een goede beeldkwaliteit en bescherming tegen 
chemicaliën en vloeistoffen. 

TOEKOMSTIGE TECHNIEKEN
Op het internet en in technische bladen zijn er talloze 
video’s en artikelen te vinden over de toekomst van 
touchscreens. Grote touchmuren, transparante, 
buigbare en uitvouwbare touchschermen, touchtafels, 
touchspiegels, enzovoort. Echter, het herontwerp van 
de alumni-borden moet realiseerbaar zijn kort na het 
afronden van de opdracht. Omdat deze toekomstige 
technieken dan nog niet te gebruiken zijn, zullen ze 
niet meegenomen worden in het herontwerp.

26



Figuur 8: Eigenschappen soorten touchscreens
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1.7.4 ANDERE SCHERMEN
Voor het herontwerp van de alumni-borden is het niet 
noodzakelijk om een touchscreen te gebruiken. Er kan 
ook gebruikgemaakt worden van schermen met een 
externe besturing. In dit hoofdstuk worden de meest 
relevante mogelijkheden geanalyseerd.

VIDEOWAND
Een videowand is een groot scherm bestaande uit 
kleinere subschermen. Daardoor is het mogelijk om 
naast de bekende rechthoekige vorm ook andere 
vormen te maken. Voor een videowand kunnen 
normale schermen gebruikt worden, maar er bestaan 
ook schermen die speciaal ontwikkeld zijn voor een 
videowand. Dergelijke schermen hebben minimale 
bezels, de scheiding die het beeld onderbreekt en 
ontstaat als schermen naast elkaar of op elkaar worden 
geplaatst. Ook zijn deze schermen vaak voorzien van 
speciale hardware en software om op ieder scherm 
een deel van het totale beeld weer te geven. 

Verschillende grote namen als LG en SHARP hebben 
een groot aanbod aan dergelijke schermen. Men 
heeft de keuze uit speciale videowandschermen zoals 
touchcreens, high brightness LCDs en schermen met 
ultradunne bezels.

Op de audiovisuele beurs ISE 2015 heeft het bedrijf 
Pallas een nieuwe technologie gepresenteerd waarbij 
de bezels gemaakt zijn van een lichtabsorberend 
materiaal. LG Electronics heeft op dezelfde beurs ook 
55 inch videowandschermen gepresenteerd met ’s 
werelds dunste bezels met een gezamenlijke breedte 
van 3,5 mm. Met deze ontwikkelingen kunnen er 
videowanden gemaakt worden die lijken te bestaan uit 
één scherm.  (BRON)

Een voorbeeld van een succesvolle implementatie van 
een videowand is te vinden op het vliegveld in Wenen. 
Bij aankomst, voordat men het vliegveld uit kan, staat 
er een grote muur vol met schermen. De schermen 
lijken net ramen waar men doorheen kijkt en de stad 
wenen ziet.

Maar ook veel musea en grote winkelketens 
maken gebruik van videowanden om filmpjes of 
aanbiedingen zo opvallend mogelijk te presenteren. 
Voorbeelden hiervan zijn het National Geographic 
Museum en de winkels va United Colors of Benetton.

360 DEGREE LED DISPLAYS
Het Nederlandse bedrijf DynaScan heeft een patent op 
cilindrische LED schermen. De schermen bestaan uit 
een cilinder met verticale strepen RGB LED-verlichting 
die met een hoge snelheid roteert. Door de hoge 
snelheid van de rotatie lijkt het voor het menselijk 
oog op een normaal LED scherm in een cilindrische 
vorm. De voordelen van een 360 graden scherm is dat 
het vanuit verschillende hoeken te bekijken is, een 
moderne en innovatieve uitstraling heeft en door de 
felle verlichting in lichte omgevingen te gebruiken 
is. Een belangrijk nadeel is dat het scherm een pixel 
pitch van 2 mm heeft. Dit betekent dat het geen mooi 
scherp beeld is en er pas duidelijke visualisaties te zien 
zijn als men vanaf een afstand kijkt. 

MICROTILES
Het bedrijf Christie heeft een nieuw concept van 
advertentieschermen op de markt gebracht, de 
Christie’s MicroTiles. Dit zijn vierkante blokken die 
op elkaar en naast elkaar geplaatst kunnen worden 
en als één scherm kunnen dienen. De MicroTiles 
zijn vergelijkbaar met bouwblokken die via de 
bovenkant, de onderkant en beide zijkanten aan 
elkaar geklikt kunnen worden. Zo kunnen er allerlei 
verschillende vormen mee gebouwd worden. De 
MicroTiles verbinden automatisch met elkaar en 
kalibreren bijvoorbeeld automatisch de kleuren van 
de verschillende blokken om te zorgen dat er overal 
dezelfde helderheid en dezelfde kleuren gebruikt 
worden. 

Het makkelijk bouwen en veranderen van bepaalde 
vormen is niet het enige voordeel van de MicroTiles. 
Een ander groot voordeel zijn de bijzonder dunne 
bezels van ongeveer 1 mm dik. Daarmee kan er 
ontzettend strak beeld gecreëerd worden waarbij de 
scheidingen bijna niet te zien zijn.
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1.7.5 BESTURING
Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van 
touchscreens, dan zullen de schermen met een 
extern apparaat bediend moeten worden, een 
zogenaamde input device. Een zeer bekende techniek 
is de computermuis. Echter, de faculteit CTW staat 
voor techniek en innovatie en daarom is er in dit 
hoofdstuk gekeken naar nieuwe en relatief onbekende 
besturingstechnieken.

KINECT
De Kinect van Microsoft is een apparaat die met 
camera’s beweging van personen kan detecteren. De 
bewegingen kunnen omgezet worden in input voor 
de bediening van programma’s. Met een Kinect kan 
dus een app of een programma op een videowand 
bediend worden zonder het gebruik van een fysieke 
controller door de gebruiker. De persoon kan met 
bewegingen in de lucht het scherm gebruiken als een 
touchscreen, zonder het scherm zelf aan te raken. Een 
nadeel is dat swipe niet mogelijk is. 

De Kinect werd in 2011 oorspronkelijk voor de Xbox 
geïntroduceerd, maar wordt steeds vaker gebruikt voor 
computerprogramma’s en videowanden. Voorbeelden 
van een videowand met Kinect zijn te vinden op het 
vliegveld van Bangkok (Donmuang) en op de Yahoo 
Campus. 

Een opkomende trend is het gebruik van Kinect voor 
interactieve spiegels in onder andere kledingwinkels.
Een voorbeeld hiervan is de Puma store in Harajuku.

LEAP MOTION
Een vergelijkbaar product met de Kinect is de Leap 
Motion. Het grote verschil is dat hiermee niet de 
beweging van het hele lichaam worden gedetecteerd, 
maar alleen de bewegingen van handen en vingers. 
Leap Motion wordt vooral gebruikt voor het besturen 
van 3D CAD programma’s, 3D spelletjes en Virtual 
Reality toepassingen. Het kan aangesloten worden op 
een computer door middel van een USB-poort.

TOUCHSCREEN
Ook een touchscreen kan gebruikt worden als 
input device voor bijvoorbeeld een videowand. Als 
touchscreen kan dan bijvoorbeeld een tablet gebruikt 
worden die via een Wi-Fi netwerk verbonden is met de 
computer waarop de videowand op aangesloten is. 
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LEAP MOTION
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1.8 HET WAARNEMINGSPROCES
Cognitieve psychologie is de wetenschap die zich 
bezighoudt met informatieverwerking. Daarbij 
spelen begrippen als waarneming, reactievermogen, 
intelligentie, aandacht en concentratie een grote rol. 
Voor een opvallend herontwerp van de alumni-borden 
is het belangrijk om te onderzoeken welke aspecten 
uit de cognitieve psychologie ervoor kunnen zorgen 
dat een product goed opvalt en goed te gebruiken is.

In dit hoofdstuk worden daarom het waarnemings- 
en informatieverwerkingsproces uitgelicht. Daarvoor 
worden er een aantal oude bronnen gebruikt. Het is 
belangrijk om op te merken dat de bronnen vandaag 
de dag nog steeds gelden; Hoewel de techniek verder 
is ontwikkeld,  zijn de processen van waarneming en 
informatieverwerking in het menselijk brein hetzelfde 
gebleven.

1.8.1 WAARNEMEN
Waarnemen is het verkrijgen, opslaan, interpreteren, 
filteren en ordenen van informatie die je via je 
zintuigen binnen krijgt. In het geval van de alumni-
borden is vooral de visuele waarneming van de mens 
belangrijk. Er bestaan verschillende soorten van 
visuele waarneming, zowel bewust als onbewust, 
maar ook zintuigelijke waarneming en waarneming 
gebaseerd op ervaring. Om te begrijpen hoe de mens 
dingen waarneemt, is het belangrijk om te begrijpen 
hoe de waarnemingscyclus verloopt

1.8.2 DE WAARNEMINGSCYCLUS
Voor het verwerken van informatie bestaan er 
meerdere vergelijkbare modellen. In het boek An 

introduction to human factors engineering (Second 
edition, 2004) van Christopher D.Wickens  is informatie 
verzamelen de eerste stap van de waarnemingscyclus 
(Figuur 9). Hierbij sturen zintuigen prikkels naar de 
hersenen van informatie die ze hebben opgevangen. 
De prikkels moeten dan vertaald worden naar bekende 
betekenissen van bijvoorbeeld kleur of vorm, waarvoor 
als eerst het langetermijngeheugen wordt gebruikt. 
Wanneer de prikkels niet in het langetermijngeheugen 
opgeslagen zijn en dus niet bekend zijn, moet het 
werkgeheugen ingezet worden. Dit kost vaak relatief 
veel tijd, want een persoon wordt dan echt aan het 
denken gezet. Als de prikkels zijn vertaald, kan er een 
besluit gemaakt worden over wat voor betekenis het 
heeft en wat ermee gedaan moet worden. Een persoon 
kan dan een selectie maken van mogelijkheden en 
maakt dan uiteindelijk een keuze voor wat hij of zij met 
de informatie gaat doen. 

Wanneer er dus een snelle reactie gevraagd wordt 
of wanneer iets snel moet opvallen, dan moet er 
informatie geboden worden die bij de meeste mensen 
in het langetermijngeheugen bekend is. Bij het 
aanbieden van een nieuwe soort informatie moet 
het werkgeheugen ingezet worden. Daardoor zal 
het waarnemingsproces vertragen. Het herontwerp 
moet daarom in eerste instantie (om op te vallen) 
vooral algemeen bekende teksten, vormen en kleuren 
gebruiken.

1.8.3 TOP-DOWN EN BOTTOM-UP
In het boek van Wickens staan twee belangrijke 
manieren van waarnemen beschreven. Bij top-down 

Figuur9: Model van informatieverwerking volgens An introduction to human factors engineering
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waarnemen spelen ervaring en verwachting een grote 
rol. Een persoon ziet een voorwerp voor een hele korte 
tijd of ziet het niet goed genoeg. De persoon vergelijkt 
het dan met andere dingen die hij of zij eerder heeft 
ervaren. De betekenis van wat de persoon heeft 
gezien wordt dan bepaald door de verwachtingen 
die de persoon uit de beschikbare kennis en ervaring 
haalt. Bij bottom-up waarnemen ontvangt de persoon 
concrete informatie van de zintuigen. De ogen kunnen 
dan bijvoorbeeld kleur, vorm en grootte doorgeven 
(Figuur 10).

Top-down waarnemen en bottom-up waarnemen 
moeten in het herontwerp goed op elkaar afgestemd 
worden. Een voorbeeld van een slecht ontwerp is: bij 
een rood of oranje driehoekig bord denkt een persoon 
aan een waarschuwingsbord. Wanneer de persoon 
de tekst in het bord leest staat er ‘welkom in deze 
ruimte’. Het bord is dan wel opvallend, maar het heeft 
verkeerde gedachten opgeroepen bij de gebruiker en 
heeft daarom in eerste instantie verkeerde informatie 
gegeven. Bij een goed herontwerp moet een dergelijke 
contradictie van top-down en bottom-up waarnemen 
voorkomen worden door bijvoorbeeld gebruik te 
maken van de Human Factors Guidelines in Perception 
(Wickens, 2004).

1.8.4 HUMAN FACTORS GUIDELINES IN PERCEPTION
Naast de besproken top-down en bottom-up 
processen, bestaat er ook een manier van waarnemen 
die een middenweg biedt tussen de eerste twee: 
unitization. Bij unitization wordt bottom-up 
waarnemen gebruikt, maar is de inhoud in een 
simpelere en herkenbare vorm weergegeven. 
Daardoor kan het als geheel vergeleken worden met 
een ervaring of betekenis uit het verleden. Een woord 

Figuur 10: Relatie Top-down en Bottom-up 

uit een bekende taal kan makkelijk gelezen worden als 
één geheel en de betekenis ervan kan zeer snel uit het 
langetermijngeheugen gehaald worden, terwijl een 
woord uit een onbekendere taal misschien wel letter 
voor letter geanalyseerd moet worden en de betekenis 
geschat moet worden of zelfs opgezocht moet worden 
(Wickens, 2004). Een ander voorbeeld is: groen licht en 
rood licht worden gebruikt voor het weergeven van 
een systeemstatus. De betekenis ervan is algemeen 
bekend geworden door grootschalig en consistent 
gebruik ervan in elektronische systemen.

Voor een goed ontwerp waarbij de informatie 
makkelijk en snel opgenomen en verwerkt moet 
worden, moeten volgens Wickens de volgende 
richtlijnen gebruikt worden:
• Maximaliseer het gebruik van bottom-up 

processen om ervoor te zorgen dat er altijd 
correcte informatie opgenomen wordt en zo 
min mogelijk een misverstand over de betekenis 
ontstaat.

• Maximaliseer unitization om het verwekingsproces 
te versnellen. Dit kan door het gebruik van 
vertrouwde representaties, zoals bekende 
lettertypes, pictogrammen en kleuren en door 
bijvoorbeeld hele woorden te gebruiken in plaats 
van afkortingen.

• Maximaliseer het gebruik van top-down processen 
wanneer de bottom-up processen niet goed 
genoeg zijn, bijvoorbeeld bij slecht zicht. Goede 
top-down waarneming kan bijvoorbeeld bereikt 
worden door een context te creëren: ‘the meaning 
of “your fuel is low” is better perceived than that of 
a shorter phrase “fuel low”, particularly under noisy 
conditions’ (Simpson, 1976).  
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1.10 CONCLUSIE ANALYSE FASE 2

1.10.1 VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Veel universiteiten, bedrijven en andere instellingen 
eren hun alumni of donoren door te laten zien hoe 
trots zij op hen zijn. Dit gebeurt nog steeds vaak door 
het graferen van een naam op een object aan de muur. 
Het belangrijkste idee hierachter is dat een naam 
vereeuwigd wordt op een speciaal plekje binnen een 
universiteit, bedrijf of andere instelling.

Op universiteiten hebben dergelijke alumni-borden 
vaak een ouderwetse uitstraling. Belichting van de 
ruimte speelt daarbij ook een rol: wanneer een ruimte 
slecht wordt belicht, dan kan iets al snel als oud en 
verlaten worden gezien. Tenzij het object zelf een 
lichtbron heeft.

Bij donorenborden wordt er meer aandacht besteed 
aan de vormgeving van het object aan de muur, 
maar ook krijgen de borden vaak een prominente en 
populaire plek binnen het gebouw. Het grote verschil 
is dat het hierbij gaat om een beperkt aantal namen.
In een hall of fame worden belangrijke personen 
individueel herdacht. Hier wordt veel aandacht aan 
de uitstraling van het geheel en de prestaties van de 
personen besteed. Er worden veel dure materialen en 
technieken gebruikt en er worden vaak grote ruimten 
vrijgemaakt voor een hall of fame. Dit zorgt voor een 
luxe en prominente uitstraling. 

Bij herdenkingsmonumenten gaat het vaak om het 
totaalbeeld: laten zien dat er bijzonder veel levens 
verloren zijn gegaan aan bijvoorbeeld een oorlog. 
De monumenten kenmerken zich door hun massieve 
grootte en sombere kleuren die bijvoorbeeld een 
gevoel van verdriet opwekken.

Sommige universiteiten hebben gekozen voor 
de overgang naar digitale alumni-borden. Dit laat 
nieuwe mogelijkheden zien in de vorm van de 
alumni-borden: er is minder ruimte nodig en daarom 
kan het bijvoorbeeld verwerkt worden in een tafel 
of een zuil. Ook zijn er meer mogelijkheden van 
informatievoorziening: niet alleen naam en studie, 
maar ook klasgenoten, foto’s, afstudeeronderzoek, 
werkgever en bijzondere prestaties. De borden hebben 
een moderne uitstraling, maar zorgen ook voor meer 
interactie met gebruikers. Ook kan de inhoud vaak 
aangepast worden zonder aanschaf van nieuwe 
materialen. Een nadeel is wel dat digitale borden 

vaak meer onderhoudskosten met zich mee brengen: 
vervangen van kapotte schermen bijvoorbeeld. Ook 
zorgen digitale borden voor meer stroomkosten.

1.10.2 NIEUWE TECHNIEKEN
Er worden steeds meer schermen en steeds grotere 
schermen gebruikt om informatie te presenteren of 
reclame te maken. Projectie is een makkelijke manier 
om dit te doen, maar een belangrijk nadeel ervan is dat 
het een lage helderheid geeft in een lichte omgeving.

Videowanden worden steeds groter en populairder 
omdat ze er vaak modern uitzien, maar vooral ook 
omdat ze erg opvallen. Interactieve videowanden 
geven ook de mogelijkheid om input van een 
gebruiker te verwerken en daarop te reageren. 
Daarvoor wordt vaak gebruikgemaakt van 
touchscreens. Er bestaan verschillende soorten 
touchscreens die allemaal hun voor- en nadelen 
hebben. Er is een overzicht hiervan gemaakt die 
gebruikt kan worden voor de keuze van het soort 
scherm wanneer er een ontwerp is gemaakt. 

Videowanden worden vaak opgebouwd uit kleinere 
schermen waardoor er gevarieerd kan worden in 
de vorm van de wand. Belangrijke eigenschappen 
waar rekening mee gehouden moet worden zijn de 
helderheid van het scherm, de vorm, de zogenaamde 
‘bezels’ en natuurlijk de prijs. 

Interactieve videowanden hoeven niet per se bediend 
te worden met een touchscreen, maar kunnen ook 
zonder het scherm aan te raken bediend worden 
met bijvoorbeeld de Kinect of de Leap Motion. Dit 
zijn zogenaamde ‘motion detection devices’ die 
bewegingen van personen detecteren en omzetten 
naar input voor de software. 

1.10.3 COGNITIEVE PSYCHOLOGIE 
Binnen de cognitieve psychologie is er veel onderzoek 
gedaan naar hoe mensen dingen waarnemen en 
informatie verwerken. Er zijn richtlijnen opgesteld 
voor het effectiever en sneller maken van het 
waarnemingsproces en informatieverwerkingsproces. 
Ook zijn er richtlijnen voor het begrijpelijk en 
opvallend maken van schermontwerpen. Deze 
richtlijnen kunnen gebruikt worden om tot zo goed 
mogelijke oplossingen voor het herontwerp van de 
alumni-borden te genereren.
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1.11 PROGRAMMA VAN EISEN

1.11.1 PROGRAMMA VAN EISEN
Een goed ontwerp moet passen bij de faculteit en 
de Horst. Ook moet het voldoen aan de eisen van de 
opdrachtgever en van de doelgroep. Hiervoor is een 
programma van eisen opgesteld waarin conclusies uit 
de analyse zijn verwerkt.

UITSTRALING
• De uitstraling van de faculteit moet herkenbaar 

zijn in het herontwerp (techniek, innovatie en 
vormgeving).

• De uitstraling van de universiteit moet herkenbaar 
zijn in het herontwerp: verschillende disciplines, 
nationaal en internationaal, gecombineerd in één 
instelling. Dit is terug te vinden in de huisstijl van 
de universiteit.

• Het herontwerp moet een echte eyecatcher 
worden voor studenten en bezoekers van het 
gebouw. 

KOSTEN EN ONDERHOUD
• Het herontwerp mag niet duurder zijn dan de 

huidige alumni-borden (€3500-5000 per jaar en 
€10500-15000 per jaar wanneer er ook borden 
voor Industrieel Ontwerpen en Civiele Techniek 
worden aangeschaft). 

• Het herontwerp moet te allen tijde bijgewerkt 
kunnen worden zonder nieuwe onderdelen aan te 
schaffen of externe bedrijven ervoor in te huren.

• Het herontwerp moet de huidige alumni-borden 
vervangen.

• Het herontwerp moet minstens 10 jaar gebruikt 
kunnen worden.

RUIMTE EN LOCATIE
• Het herontwerp moet plaats bieden voor 

bestaande alumni en toekomstige alumni voor 
de komende 10 jaar, zonder dat er ruimtegebrek 
ontstaat.

• Het herontwerp moet beter opvallen onder de 
doelgroep en  moet daarvoor eventueel op een 
meer zichtbare locatie geplaatst worden.

INFORMATIE
• Het herontwerp moet naast de naam, de studie en 

het afstudeerjaar ook informatie geven over het 
afstudeeronderzoek van de alumnus en bijhorende 
vakgroep of bedrijf.

• Het herontwerp moet de gebruiker de 
mogelijkheid geven om alumni op te zoeken of 
informatie over een alumnus op te zoeken.

• Het herontwerp moet actief informatie geven, ook 
als er geen directe interactie is met de gebruiker.

GEBRUIKSGEMAK
• Het herontwerp moet interactief zijn.
• De doelgroep van het herontwerp zijn de 

studenten van CTW, maar het moet door iedere 
bezoeker van de Horst te gebruiken zijn (taal, 
woordgebruik en uitstraling). Om dit te bereiken 
dient het ontworpen te worden volgens de 
richtlijnen voor een goed schermontwerp.

1.11.2 WENSEN
Het programma van eisen beschrijft de eigenschappen 
die een goed herontwerp minimaal moet hebben. Een 
nog beter herontwep voldoet ook aan de wensen van 
de opdrachtgever en de doelgroep.

INFORMATIE
• Het herontwerp geeft ook informatie over de 

loopbaan na de studie, bijzondere prestaties en 
buitencurriculaire activiteiten van alumni.

KOSTEN
• Het herontwerp moet goedkoper zijn dan de 

huidige alumni-borden.
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IDEEFASE
Er zijn veel mindmaps en schetsen 
gemaakt om tot vernieuwende ideeën 
voor een herontwerp te komen. 

Er is een selectie gemaakt van de 
meest interessante ideeën. In dit 
hoofdstuk zijn die ideeën beschreven. 
In de beschrijving van de ideeën wordt 
er gerevereerd naar locaties in het 
gebouw. De locaties zijn in bijlage 8 
aangegeven op een plattegrond van 
de begane grond van het gebouw.



In de Horst staan veel H-balken als onderdeel van de 
constructie van het gebouw. Bij het binnenlopen in het 
gebouw vallen de balken goed op. Het verwerken van de 
alumni-borden in de balken zorgt ervoor dat de alumni-
borden goed opvallen bij binnenkomst. Ook worden de 
borden dan onderdeel van het gebouw. Het gebruik van 
touchscreens maakt de balken interactief. Veel balken achter 
elkaar geven een imposant beeld. 

Bij binnenkomst in het gebouw valt de 
trap aan de linkerkant al snel op. De trap is 
groot en wordt veel gebruikt. Er hangt nu 
een transparant scherm die soms gebruikt 
wordt voor promotie van evenementen. 
 
De trap loopt in een vierhoekige vorm 
omhoog. De vierhoek aan de binnenkant 
van de trap is loze ruimte.  Daar kan een 
zuil geplaatst worden die van de kelder 
naar het plafond loopt. In de zuil kunnen 
schermen geplaatst worden die vanuit 
verschillende hoeken van de trap met leap 
motion bestuurd kunnen worden.

IDEE 1 
Constructie- 
balken Horst 

IDEE 2 
Linker trap 
Horst 
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IDEE 3a 
Centrale 
hal Horst 

360 graden schermen als ronde zuil. Moderne technologie. 
Het valt op door innovatie, maar ook door de grootte van 
het scherm. Voor elke CTW studie één zuil.

Schermen zijn 
te besturen met 
leap motion.

Platte zuilen met aan de bovenkant een touchscreen waarop 
alumni opgezocht kunnen worden. Ze worden in de centrale 
hal geplaatst en vallen meteen op bij binnenkomst.

Aan de onderkant een 
inspirerende tekst van de 
bijhorende studie.

Zuilen kunnen om hun 
verticale as draaien en kunnen 
aan 2 kanten gebruikt worden.

Aan de achterkant een inspirerende 
tekst van de bijhorende studie.

Aan de voorkant een groot scherm in 
een platte zuil. Elke studie een zuil.

Zuilen kunnen draaien voor 
gebruik vanuit alle hoeken.

Touchscreen waarop informatie over 
alumni opgezocht kan worden.

IDEE 3b 
Centrale 
hal Horst 

IDEE 3c 
Centrale 
hal Horst 

41



IDEE 4 
Centrale 
hal Horst 

IDEE 5 
Centrale 
hal Horst 

Een grote ronde tafel in de centrale hal van de Horst valt goed op. De zijkant van de 
tafel is een moderne lichtkrant waarop continu namen van alumni voorbij komen. 
Op de bovenkant is er een groot multitouch scherm dat bediend kan worden door 
meerdere personen. Op het scherm kan informatie over alumni opgezocht worden.

Waar de centrale hal van de Horst eindigt, begint de 
kantine. Bij binnenkomst is de kantine zichtbaar. Op de 
muur en reling die de hal en kantine scheiden kan een 
grote videowand geplaatst worden. 

IDEE 6a 
Muur naast 
betonkano’s 

De schuine muur bij de betonkano’s is 
een lege muur die zichtbaar is vanuit 
de ingang, maar ook veel opvalt op de 
gang waar veel studenten vaak zitten.

Lichtkranten waar namen van alumni 
op voorbij komen. De verschillende 
vormen staan voor de veelzijdigheid 
van de universiteit en haar studenten.

Drie interactieve schermen voor drie studies. 
Op de schermen kan meer informatie over de 
alumni opgezocht worden. Schermen werken 
als lichtkrant wanneer ze niet gebruikt worden.

42



Inspirerende tekst 
over alumni

Lichtkrant met 
namen van alumni

IDEE 6b 
Muur naast 
betonkano’s 

IDEE 6c 
Muur naast 
betonkano’s 

Verschillende schermen vormen samen een 
groter scherm waarop continu interessante 
informatie over alumni verschijnt. Dit staat 
voor de vescheidenheid van de universiteit 
en haar alumni.

UT huisstijl versterkt het 
idee van verscheidenheid 
dat samen een geheel 
vormt.

Één interactief scherm 
laat eenheid zien binnen 
de faculteit.

Idee 7 is een combinatie tussen idee 3 en 4: 
interactieve tafels in de centrale hal van de horst, 
voor elke studie een tafel. Aan de bovenkant 
een  touchscreen waarop informatie over alumni 
opgezocht kan worden.

Op de zijkanten staat de studie duidelijk 
aangegeven. Ook zijn er ledlampjes die samen 
elementen van de UT huisstijl vormen. De 
lampjes gaan aan en uit. Waardoor het er 
innovatief uitziet, maar ook het idee opwekt dat 
er iets gebeurt. Een voorbijganger kan getriggerd 
worden om naar de tafels toe te lopen en uit te 
zoeken wat het precies zijn. 

IDEE 7 
Tafel in de 
centrale hal 
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IDEE 8a 
Muur bij 
branddeur 

IDEE 8b 
Muur bij 
branddeur 

Branddeur, meteen links 
na binnenkomst in het 
gebouw.

Betekenis van de videowand staat er in grote 
letters boven. Dit laat niet alleen zien hoe trots 
de faculteut is, maar het is daarmee ook snel 
duidelijk waarom er een videowand is.

De grote videowand bestaat uit verschillende kleine Christie tiles 
schermen die samen als een videowand kunnen werken, maar ook 
individueel bediend kunnen worden. Er komen continu namen langs. 
Een gebruiker kan op een naam klikken en dan verschijnt alleen op 
dat ene scherm meer informatie over betreffende alumni. Op andere 
schermen blijven namen voorbij komen. Zo blijft de wand nog steeds 
interessant voor voorbijgangers.

Branddeur

Grote titel laat de trots 
van de faculteit zien en 
valt op.

Een grote videowand waarop namen voorbij komen. Er hangen meerdere 
Kinect apparaten die kunnen zien wanneer personen langslopen. Wanneer 
een persoon langs loopt, verschijnt zijn of haar schaduw op de videowand. 
Met daarin de namen van alumni opgelicht. Wanneer die persoon langer 
dan 3 seconden blijft staan, dan verandert het scherm en wordt het voor 
die persoon mogelijk om via motion detecion het scherm te bedienen en 
meer informatie over alumni op te zoeken.
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2.1 KEUZE CONCEPTEN

De ideeën zijn in deze fase nog erg algemeen. 
Eigenschappen als afmetingen en materiaal, maar 
ook de werking en de software erachter zijn nog niet 
uitgewerkt. Deze eigenschappen zijn wel belangrijk 
om uiteindelijk een idee te kiezen dat het herontwerp 
van de alumni-borden moet worden. Soms kan er 
ook voor worden gekozen om meerdere ideeën te 
combineren en die om te vormen tot één ontwerp. 
 
Er zijn daarom een aantal ideeën gekozen die 
in de volgende fase uitgewerkt zullen worden 
tot 3 concepten. Daarvoor heeft er een gesprek 
plaatsgevonden met Maria Kamp, waarbij er overlegd 
is over de beste ideeën.  

CONCEPT A 
Het eerste idee waarvoor is gekozen, is idee 1. Dit idee 
moet nog wel aanzienlijk verder uitgewerkt worden, 
maar Maria was wel enthousiast over de invulling 
ervan.  
 
Van de H-balken zijn er veel in de Horst, sommigen 
in de centrale hal en sommigen als rijtjes verspreid 
over het gebouw. Bijvoorbeeld ook links van de 
ingang, waar veel studenten vaak zitten te werken. 
Het plaatsen van de nieuwe alumni-borden in de vorm 
van schermen op de balken is een oplossing die goed 
zal opvallen door de veelvoudigheid. Ook is het een 
oplossing die geen extra ruimte nodig heeft, omdat de 
balken er al staan.

CONCEPT B
Het tweede idee waarvoor is gekozen, is idee 2. 
Over dit idee waren zowel Maria als ik zelf het meest 
enthousiast. Het idee bestaat uit een grote zuil met 
schermen die vanuit meerdere verdiepingen zichtbaar 
is. Ook bij binnenkomst in de Horst zal de zuil bij 
de trappen snel opvallen, omdat het al snel in het 
gezichtsveld staat.  
 
Verder is het idee ook vernieuwend en dus iets wat 
mensen niet vaak hebben gezien. Daardoor wekt het 
nieuwsgierigheid op. Ook staat het voor kracht en 
innovatie. Met dit idee kan de faculteit niet alleen trots 
zijn op haar alumni, maar ook op de manier waarop 
het haar alumni presenteert.

CONCEPT C
Het derde idee waarvoor is gekozen, is toevallig idee 
3. Een erg belangrijke eigenschap ervan is de locatie: 
midden in de centrale hal van de Horst. Deze locatie is 
het eerste wat opvalt bij binnenkomst in de Horst.  
 
Het positieve aan dit idee ten opzichte van andere 
ideeën is dat het groot genoeg is om goed op te vallen, 
maar niet groot genoeg om personen te hinderen.  
 
Zuilen die van de grond naar het plafond lopen zijn erg 
imposant, maar om echte eenheid van de faculteit te 
laten zien, moet het concept bestaan uit enkel één zuil.  
 
WAAROM NIET ANDERE IDEEËN? 
Hoewel de tafels ook een erg leuk idee zijn, maakt hun 
hoogte ze toch minder opvallend in de ruimte. Vanaf 
een afstand kunnen ze gezien worden als één van de 
vele tafels, terwijl de alumni-borden als iets nieuws 
en speciaals gezien moeten worden. Ook kijken en 
werken personen liever op een staand scherm dan op 
een liggend scherm. 
 
Ook de videomuren zijn erg leuke ideeën. Maar de 
beschikbare muren vallen helaas beiden niet meteen 
in het gezichtsveld bij binnenkomst in de Horst. Tevens 
zijn de videomuren een bekend concept en daarom 
oogt het tegenwoordig niet meer als iets speciaals of 
innovatiefs.  
 
De videomuur van idee 5 valt wel meteen op, maar 
het grote nadeel eraan is dat het de scheiding van 
de centrale hal met de kantine te groot maakt. De 
kantine lijkt daardoor te veel afgesloten van de rest 
van het gebouw, terwijl het de bedoeling is dat er een 
duidelijke verbinding te zien is tussen de centrale hal 
en de rest van de locaties in de Horst. 
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In deze fase zijn de gekozen ideeën 
uitgewerkt tot concepten. 

Als eerst is er nagedacht over de 
structuur van de software. Zie 
daarvoor de flow chart op de volgende 
pagina. Alle drie de concepten 
zijn gebaseerd op de uitgewerkte 
structuur.

Daarna zijn alle concepten individueel 
uitgelicht. De werking, de voordelen 
en nadelen zijn beschreven en er is 
een presentatietekening gemaakt. De 
vorm is ontstaan uit vormschetse die 
te vinden zijn in bijlage 9-11.

CONCEPT-
FASE
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3.2 CONCEPT A

Concept A is ontstaan uit het eerste idee. Daarbij wordt 
gebruikgemaakt van de de H-balken die verspreid over 
de Horst staan, als onderdeel van de constructie van 
het gebouw. Vooral de balken links van de ingang zijn 
interessant, omdat ze vlak achter elkaar op een lange 
gang vol met werkende studenten staan. Ook zijn ze 
goed zichtbaar wanneer men de Horst binnenkomt.

In dit concept worden er rondom de balken aan drie 
zijden schermen onder elkaar geplaatst. De schermen 
hangen vanaf het plafond tot ongeveer 50 cm boven 
de vloer. Het stuk van 50 cm tot en met de vloer is 
van zwart geverfd hout, zoals de nieuwe receptie van 
de Horst. Dit omdat er bij het vervoeren van spullen 
binnen het gebouw vaak karretjes tegen de balken 
botsen. Schermen zouden bij een dergelijke botsing 
snel kapot gaan. 

Op de zijde die naar de muur gericht is worden er geen 
schermen geplaatst, omdat die zijde in de meeste 
gevallen niet zichtbaar is. Op de andere drie zijden 
komen er voortdurend teksten en afbeeldingen langs 
over alumni en het onderzoek dat zij gedaan hebben. 
Deze scrollen langzaam in verticale richting.

De schermen zijn interactief. Wanneer een persoon een 
afbeelding of tekst interessant vindt klinken, dan kan 
hij of zij hierop klikken waarna een venster met meer 
informatie verschijnt. Ook is er de mgelijkheid om 
specifieke alumni op naam, vakgroep, studie of master 
te zoeken. 
 
De schermen die gebruikt worden zijn touchscreens. 
Omdat de gang door het gebruik van ramen relatief 
licht is, moeten de schermen voldoende helder zijn 
om bijvoorbeeld op afstand op te vallen. Daarvoor 
zouden er bijvoorbeeld capacitieve schermen gebruikt 
kunnen worden en in het beste geval ultrasone 
touchschermen. Infrarood schermen zijn te duur en 
optische schermen kunnen beïnvloed worden door 
direct zonlicht. 

VOORDELEN 
Voordelen van dit concept is dat het door de 
meervoud van de balken erg opvallend is. Studenten 
die door de gang lopen of op de gang zitten te werke 
zullen de balken vaak tegenkomen, maar ook voor 

bezoekers van het gebouw is het een zogenaamde 
‘eyecatcher‘ bij binnenkomst.  
 
Andere voordelen zijn dat de schermen, ook door het 
meervoud ervan, door veel personen tegelijk gebruikt 
kunnen worden en dat het de alumi-borden met dit 
concept geen extra ruimte kosten.
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Zwarte 
houten 
platen 

Interactieve 
schermen 
aan 3 zijden

NADELEN
Een erg belangrijk nadeel van dit concept is dat de 
aanschaf- en installatiekosten hoog zullen zijn. Om 
echte zichtbaarheid van de alumni-borden te bereiken  
moeten er zo veel mogelijk balken gebruikt worden.

Een  ander nadeel is dat er bij veel gebruik een relatief 
smalle gang geblokkeerd zou kunnen worden.  

51



3.3 CONCEPT B

Dit concept is ontstaan uit idee 2. Daarbij wordt 
gebruikgemaakt van de loze ruimte binnenin het 
trappenhuis die bij binnenkomst in het gebouw direct 
zichtbaar is aan de linkerkant. Het trappenhuis gaat 
van de kelder tot en met de eerste verdieping. 

In dit concept bestaan de alumni-borden uit één lange 
zuil die van de kelder tot en met de eerste verdieping 
loopt. De zuil heeft een rechthoekige vorm en is zo 
gedraaid dat de de voorkant naar de ingang van de 
Horst gericht is. 

De zuil is aan de voor- en achterkant  en van het 
beginpunt tot het eindpunt bedekt met schermen. 
De schermen zijn direct onder elkaar geplaatst en 
dienen als 2 lange verticale schermen (één aan de 
voorkant en één aan de achterkant). Op de voorkant 
komen er continu in willekeurige volgorde teksten 
en afbeeldingen langs die gaan over alumni en hun 
onderzoeken. Op de achterkant, die vooral zichtbaar is 
wanneer de men de trap gebruikt, komen er continu 
namen langs van alumni. de namen komen langs in 
volgorde van afstudeerjaar.

Belangrijk is dat op beide schermen de teksten en 
afbeeldingen vanaf minimaal 2 meter afstand leesbaar 
moeten zijn. Daarmee wordt bereikt dat er geen 
gevaarlijke situaties ontstaan waarbij personen bij 
nieuwsgierigheid over de reling gaan hangen om 
teksten te kunnen lezen of afbeeldingen goed te 
kunnen zien. 

Het scherm aan de achterkant (met alleen namen) 
kan niet bediend worden en scrollt automatisch. Het 
scrollen gaat in een langzaam tempo zodat alle namen 
rustig gelezen kunnen worden en voldoende aandacht 
krijgen. Het scherm aan de voorkant kan wel bediend 
worden. Op de hoek van de reling op de begane grond  
staat een Leap motion device. Wanneer een persoon 
zijn of haar hand erboven houdt, dan verschijnt een 
cirkelvormige cursor op het scherm. Door de cursor 2 
secoden op  titels, teksten en afbeeldingen te houden 
kunnen deze geselecteerd worden. Het selecteren 
treed alleen in werking wanneer de Leap motion 
device handen detecteert. Daarmee wordt voorkomen 
dat het selecteren plaatsvindt bij een stilstaande 
cursor. Wanneer er 60 seconden geen handen zijn 
gedetecteerd, zal het beginscherm verschijnen.

VOORDELEN
Het grootste voordeel van dit concept is dat het door 
de grootte erg opvalt. Men ziet niet vaak digitale zuilen 
van zulke grootte en daardoor straalt ook het innovatie 
uit. Tevens is het bedienen met Leap motion een nog 
onbekend concept en dat wekt nieuwsgierigheid op.

NADELEN
Het scherm kan maar door 1 persoon tegelijk bediend 
worden. Ook zal het cocept door de grootte veel tijd 
en geld kosten om te realiseren. 

Leap 
motion 
besturing
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Op de achterkant worden 
namen gepresenteerd
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3.4 CONCEPT C

Dit concept is gebaseerd op idee 3a, b en c. Daarbij 
wordt er een object geplaatst in de centrale hal van 
de Horst. In de ideefase bestond het object nog uit 
3 delen, maar in concept C is het één geheel. Dit om 
geen onderscheid te maken tussen de drie studies van 
CTW. 
 
Het object is een poort met op het bovenste deel 
een duidelijke titel. Het komt niet vaak voor dat er 
een poort in een hal van een gebouw geplaatst is 
en dit kan naast nieuwsgierigheid ook verwarring 
veroorzaken. De titel zorgt ervoor dat het van een 
afstand snel duidelijk is wat de poort voor betekenis 
heeft. 

Het bovenste deel bestaat uit hout dat zwart geverfd 
is, zoals enkele onderdelen van de nieuwe receptie van 
de Horst. Op het hout zijn naast de titel ook elementen 
va de UT huisstijl geverfd. Dit is gedaan aan de voor- 
en achterkant. De poort komt tot 10 cm oder het 
plafond.

De zogenaamde CTW alumni poort staat op 2 balken 
die op alle zijden zijn bedekt met schermen. Op de 
schermen aan de voor-, achter- en zijkant worden 
namen gepresenteerd. Die worden op dezelfde wijze 
gepresenteerd als uitgelicht in concept B.

Wanneer men geïnteresseerd is in alumni en dichterbij 
komt om de namen te lezen, zal het ze opvallen dat 
er binnenin de poort de mogelijkheid bestaat om 
meer informatie over alumni op te zoeken (door in de 
alumni poort te stappen krijgt men toegang tot meer 
informatie). Op de binnenste schermen wordt er een 
keuzemenu gegeven waarmee  informatie over alumni 
opgezocht kan worden.

VOORDELEN 
Het valt in eerste instatie het meeste op vergeleken 
met de andere concepten. Ook is het een onbekend 
concept en dat wekt nieuwsgierigheid op. De titel 
geeft snel duidelijkheid over de betekenis.

NADELEN 
Een belangrijk nadeel is dat de poort verplaatsbaar 
moet zijn. Dit omdat er in verband met activiteiten 
in de Horst soms andere objecten in de hal geplaatst 
moeten worden.
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Duidelijke 
titel

Interactieve schermen 
om meer informatie op 
te zoeken

Schermen met 
namen van 
alumni
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3.5 KEUZE EINDCONCEPT

3.5.1 GESPREK MET OPDRACHTGEVER
Nadat de concepten zijn uitgewerkt, zijn ze samen met 
de vormschetsen, gepresenteerd aan Maria Kamp en 
Geert Dewulf (decaan van CTW). Tijdens het gesprek 
zijn de concepten gepresenteerd en is er samen 
nagedacht over de voor- en nadelen en in welke 
mate ieder concept voldoet aan de voor en nadelen. 
Uiteindelijk is ervoor gekozen om concept B uit te 
werken tot eindconcept. Hieronder staat waarom.

CONCEPT A 
Het grootste voordeel van dit concept is dat het erg 
zal opvallen en dus echt een eyecatcher zal zijn. Maar 
wanneer de eisen erbij gepakt worden, dan voldoet 
het in mindere mate aan bepaalde eisen dan de andere 
2 concepten. 

Zo is geschat dat dit concept de duurste zal zijn. Er 
staan vanaf de ingang tot het einde van de gang 9 
H-balken die elk aan 3 zijden bedekt moeten worden 
met schermen. Dat zijn erg veel schermen. Tevens gaat 
het om schermen van een grootte die tegenwoordig 
niet meer vaak gebruikt wordt en dus niet meer 
veel geproduceerd wordt. Dat maakt dergelijke 
schermen vaak duurder dan schermen die 3 of 4 keer 
zo groot zijn.  Dit allemaal gaat tegen de eis in dat het 
herontwerp goedkoop moet zijn.

Andere nadelen van dit concept zijn:
• Schermen zijn smal en daardoor zijn er minder 

mogelijkheiden wat betreft de software. Tevens 
zijn mensen tegenwoordig brede schermen 
gewend en dat kan het herontwerp minder 
populair maken.

• De gang moet te allen tijde vrij blijven als 
vluchtroute.  Wanneer dit concept veel gebruikt 
zal worden, kan het zijn dat mensen de doorgang 
in de gang blokkeren. Niet alleen tijdens 
noogevallen, maar ook in normale situaties. 

CONCEPT B
Dit concept werd al snel erg positief ontvangen. Het 
is ee echte eyecatcher en door de afmetingen en 
technologie straalt het echte trots en innovatie uit. Ook 
is de besturing van de software erg innovatief en zal 
het concept loze ruimte opvullen en daardoor niet in 
de weg staan van loop- of vluchtroutes. 

Verder maakt de grootte van het scherm goede 
leesbaarheid mogelijk en biedt het ruimte voor veel 
informatie.

Een nadeel van dit concept is dat het realiseren ervan 
meer moeite zal kosten dan het realiseren van de 
andere concepten. Er moet een sterke constructie 
ontworpen worden en het installeren zal door de 
hoogte relatief lastig gaan.

CONCEPT C
Ook dit concept is snel erg bevallen. Het idee dat men 
bij meer interesse in de alumni poort kan stappen 
voor meer informatie, is een vernieuwend idee. 
Tevens zal het concept door de locatie, door de vorm, 
door de titel en door de schermen gelijk opvallen en 
nieuwsgierigheid opwekken.

Nadelen van dit concept:
• De centrale hal van de Horst wordt vaak gebruikt 

voor andere evenementen of activiteiten. Daarvoor 
zou het concept verplaatsbaar moeten worden. Dit 
zorgt ervoor dat het na installatie nog vaak fysieke 
energie zal kosten en daar willen de faculteit en 
het facilitair bedrijf juist vanaf.

• De locatie is zo prominent, dat het de aandacht 
voor andere belangrijke schermen of aanwijzingen 
kan afnemen. Bijvoorbeeld de wegwijzering.

CONCLUSIE
Aan de hand van bovenstaande argumenten, die 
gebaseerd zijn op het programma van eisen, is samen 
met de opdrachtgever de conclusie getrokken dat 
concept C de beste keuze is voor het eindconcept. 
De volgende punten moeten echter nog duidelijk 
uitgewerkt worden:
• Welke informatie is vanaf elke verdieping te zien?
• Van waar tot waar lopen de schermen precies, 

zowel aan de voorkant als aan de achterkant?
• Hoe wordt ervoor gezorgd dat het zo snel mogelijk 

duidelijk is dat men meer informatie kan opzoeken 
op de schermen?

• Wat gebeurt er als er meerdere personen tegelijk 
informatie willen opzoeken?

• Hoeveel schermen zijn er nodig, welke materialen 
zullen er gebruikt worden en hoe zal het ontwerp 
geïnstalleerd worden?
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Nadat één van de concepten is gekozen, wordt het in dit hoofdstuk 
uitgewerkt tot een eindconcept. Eerst wordt er onderzoek gedaan 
naar de beschikbare ruimte. Aan de hand daarvan worden de 
afmetingen en de constructie van het herontwerp berekend en 
bepaald.

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt het user interface 
uitgewerkt. Tenslotte worden de uitstraling, de vormgeving de 
materialen en nieuwe oplossingen van het herontwerp uitgelicht.

4. DETAILLERING
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4.1 AFMETINGEN
In figuur 11 is een simpel 3D model en een 
bovenaanzicht van het trappenhuis te zien. Onderaan 
is een bovenaanzicht van de loze ruimte binnenin het 
trappenhuis te zien. Via het Facilitair bedrijf van de 
Horst is geprobeerd om technische tekeningen van het 
trappenhuis van de architect te krijgen. Dit is helaas 
niet gelukt. Daarom zijn de maten en verhoudingen in 
de figuur gebaseerd op handmatige metingen.

In de tweede afbeelding is de loze ruimte van het 
trappenhuis zwart gemarkeerd. Dit is een rechthoek 
van 170 x 205 cm. Normaalgesproken zou binnen 
deze ruimte het herontwerp van de alumni-borden 
geplaatst kunnen worden. 
 
Echter zijn er een aantal dingen waar rekening 
mee gehouden moet worden. Ten eerste mag het 
herontwerp de looproute van en naar de trap niet 
raken. De looproute is in het bovenaanzicht opgevuld 
in het lichtblauw. 

Ten tweede mag het herontwerp niet te dicht 
bij de reling van de trap komen. Daarmee wordt 
voorkomen dat personen (vooral kinderen) makkelijk 
of zelfs perongeluk met hun handen of voeten aan 
de schermen komen. Wanneer dit gebeurt, zouden 
de schermen vettig kunnen worden en dit brengt 
schoonmaakkosten met zich mee. In het ergste geval 
kunnen de schermen onbewust beschadigd worden. 
Daarom is het belangrijk dat de schermen te minste
50 cm vanaf elk punt van de reling verwijderd zijn. 

Dit brengt ons op het bovenaanzicht van de loze 
ruimte in de onderste afbeelding van de figuur. Met 
blauwe lijnen zijn de grenzen van 50 cm aangegeven. 
Daarmee blijft er een rechthoek over van 120 x 105 cm.  

In de afbeelding is één van de hoeken rood 
gemarkeerd. Vanuit de ingang van de Horst kijkt men 
recht deze hoek in. Zie bijlage 8. Om het herontwerp 
tijdens het binnenlopen van het gebouw zo veel 
mogelijk te laten opvallen, moet het gericht zijn 
naar de ingang. Daarom moet er vanuit de rode 
hoek een lijn lopen die loodrecht op het herontwerp 
staat. Dit maakt de rechthoek waarin het mag staan 
een vierhoek van 105 x 105 cm. Met de stelling van 
Pythagoras is berekend dat het herontwerp een 
breedte van maximaal 148,5 cm mag hebben. Als we 
rekening houden met een diepte van ongeveer 30 cm, 
dan geeft dit een maximale breedte van 118 cm voor 
het herontwerp.

Figuur 11: Vorm en afmetingen trappenhuis
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4.2 CONSTRUCTIE
Het herontwerp is een relatief lang object. Zeker 
gezien het verschil in lengte en diepte, kan het bij een 
te zwakke constructie makkelijk buigen of breken door 
het gewicht of andere krachten. Om ervoor te zorgen 
dat het herontwerp stevig blijft staan moet er gezocht 
worden naar een sterke maar wel lichte constructie. 
Hijskranen hebben vaak een sterke en relatief lichte 
constructie, vaak door het gebruik van de bekende 
driehoeken (vakconstructie). Daarom is er voor het 
herontwerp een soortgelijke constructie gekozen. 
 
De constructie bestaat uit 4 lange en relatief dikke 
verticale staven. De staven hebben een rechthoekige 
vorm in de doorsnede. Ze zijn hol van binnen, omdat 
daarmee veel gewicht en materiaal wordt bespaard, 
terwijl de staven wel stijf genoeg blijven. Tussen de 
staven zijn er dunnere staven geplaatst die daarmee de 
driehoekige vakconstructie vormen. De vakconstructie 
zorgt voor een hoge stijfheid van het geheel. Dit komt 
omdat de krachten op de gehele constructie (via de 

knooppunten) dan berusten op trek- en drukkrachten.

De constructie is opgedeeld in 10 compartimenten van 
elk 1 meter hoog. De compartimenten zijn gedeeld 
door horizontale stafen. Dit zorgt voor stijfheid van de 
constructie in horizontale richting. Zie figuur 12 .

De maten van de constructie zijn gekozen door 
vormen over te nemen van bekende vakwerken. Ook is 
er rekening gehouden met de beschikbare ruimte. Wel 
moet de constructie verder geoptimaliseerd worden 
met bijvoorbeeld de eindige elementen methode.  Dit 
is echter voor deze opdracht niet relevant, omdat het 
hierbij vooral gaat om de hoofdmaten en de vorm. 

De constructie kan niet in één keer geplaatst worden, 
maar zal bijvoorbeeld in 5 stukken van 2 meter 
vervoerd en opgezet moeten worden. Op locatie 
kunnen de verschillende onderdelen opgebouwd 
worden tot één geheel.

Figuur 12: Constructie van het herontwerp
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4.3 SCHERMEN

4.3.1 KEUZE SCHERMEN
De maximale breedte van het herontwerp mag 118 
cm zijn. Omdat er aan de zijkant beschermende 
(houten) platen van minimaal 1 cm dik moeten komen, 
mogen de schermen maximaal 116 cm breed zijn. De 
grootte van schermen wordt vaak aangegeven met 
de lengte van de diagonaal in de eenheid Inch. Een 
omrekening naar centimeters van de diagonaal en 
een berekening met de stelling van Pythagoras geeft 
dat schermen met een diagonaal van 52 inch het 
beste zijn. De breedte van de schermen is dan 115,1 
cm.  Na een kort marktonderzoek bleek echter dat 52 
inch geen standaardmaat voor videowandschermen 
is. Omliggende standaardmaten zijn bij de meeste 
bedrijven 55 inch en 47 inch. 

Zoals in de analysefase genoemd is, heeft LG in 
februari 55 inch schermen op de markt gebracht die de 
dunste gezamenlijke bezel hebben (3,5 mm). Dunne 
bezels zijn erg belangrijk voor het herontwerp, omdat 
alle schermen samen zo veel mogelijk uit één geheel 
moeten lijken te bestaan. De dunste bezels op een 
47 inch schermen komen ook van LG en hebben een 
gezamenlijke dikte van 4,9 mm. Op het gebied van 
bezels is dit een aanzienlijk verschil die in de praktijk 
goed zal opvallen. Daarom is ervoor gekozen om 
de 55 inch schermen van LG te gebruiken voor het 
herontwerp: 55” Super Narrow Bezel (3.5mm)
Premium Display LV75A. Daarmee wordt het 
herontwerp 124 cm breed in plaats van 118 cm. 
Daarvan zijn 121,8 cm voor de schermen en 2,2 cm 
voor de beschermende platen. De schermen hebben 
een hoogte van 68,5 cm. 

Vanuit de reling op de begane grond zou het gehele 
herontwerp te zien zijn (van de vloer in de kelder tot 
aan het plafond van de eerste verdieping). Over het 
hele herontwerp zouden dus schermen geplaatst 
kunnen worden. Echter zijn de onderste 3 meter vanuit 
de ingang niet te zien. Tevens er in de kelder karretjes 
of personen tegen het herontwerp aan botsen en 
daarbij kunnen de schermen makkelijk beschadigd 
raken. Vanwege het botsingsgevaar en omdat de 
eerste indruk bij binnenkomst het belangrijkst is 
(waarnemingscyclus), is het verstandig om vanaf de 
vloer tot ongeveer 3 meter hoogte geen schermen te 
plaatsen. Wel moeten er dan beschermende houten 
platen geplaatst worden, zoals in concept A. Dit maakt 

dat er vanaf 3 meter hoogte 10 schermen geplaatst 
kunnen worden met aan de bovenkant nog een 
houten plaat. 

Aan de achterkant van het herontwerp hangen er ook 
schermen om namen van alumni te presenteren. Ook 
hier hangen er 10 schermen die beginnen op 3 meter 
hoogte. Wel is er een verschil tussen de schermen: aan 
de voorkant worden er transflective schermen gebruikt  
omdat op die schermen veel lichtval zal zijn. Aan de 
achterkant worden er transmissive schermen gebruikt 
omdat daar wel voldoende omgevingslicht is, maar er 
geen direct zonlicht zal zijn en dus geen transflective 
schermen nodig zijn.

Figuur 13: Plaatsing van de 
schermen op de constructie
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4.3.3 ÉÉN BEELD OP 10 SCHERMEN
Om één beeld weer te geven op 10 schermen en 
het beeld continu te blijven callibreren op fase, 
helderheid en positie, is er een complexe structuur van 
verschillende hardware en software nodig.

Eerst is er een computer nodig die een beeld kan 
genereren van 1K x 10K (volledige resolutie op 10 
schermen). Dan dient het beeld uitgezonden te 
worden naar de 10 schermen en daarvoor is er een 
10K spitter nodig. Die bestaan helaas niet en daarom 
kunnen er beter meerdere outputpoorten gebruikt 
worden waarbij elk scherm met 1 poort verbonden is.

Computers kunnen tegenwoordig nog maximaal 6 
grafische output poorten hebben en daarom zijn er in 
dit geval 2 computers nodig. Om de computers goed 
op elkaar af te stemmen moeten ze verbonden worden 
met een derde computer (de server) die ervoor zorgt 
dat de outputs vanuit de verschillende computers 
continu op elkaar afgestemd worden. 

De software die nodig is om de het beeld om te zetten 
en af te stemmen kan geleverd worden door het 
Duitse bedrijf VENTUZ. Dit bedrijf is vrijwel het enige 
bedrijf dat ervoor kan zorgen dat content waarbij 
er ook sprake is van interactiviteit (Kinect)  goed 
gepresenteerd kan worden op een videowand van 
1x10 schermen. 

4.3.4 VOEDING
Alle elektronische onderdelen kunnen via de 
onderkant van het herontwerp aangesloten worden 
op het elektriciteitsnetwerk. Het Facilitair Bedrijf heeft 
laten weten dat het mogelijk is om via de onderkant 
een beschermde kabel aan te leggen die naar het 
elektriciteitsnetwerk leidt.

4.3.2 TRANSFLECTIVE EN TRANSMISSIVE SCHERMEN
De bekendste LCD schermen zijn transmissive 
schermen. Dit betekent dat ze vanuit het achterste 
deel van het scherm belicht worden (backlight) om 
zo voldoende helderheid te creëren. Helaas kan 
de backlight vaak niet opwegen tegen zonlicht en 
daarom zijn deze schermen minder goed te gebruiken 
in erg lichte omgevingen. Er bestaan ook schermen 
die geen backlight hebben en vooral berusten 
op het omgevingslicht. Achterin het scherm is er 
een reflecterende plaat die het binnengekomen 
licht reflecteert op de pixels. Dit worden reflective 
schermen genoemd. Een nadeel hiervan is dat het niet 
goed te gebruiken is in donkere omgevingen. 
 
Een nieuwe techniek, genaamd transflective, is een 
combinatie tussen de voorgaande twee: er wordt 
gebruikgemaakt van zowel een backlight als een 
reflecterende plaat. Hierdoor kan het scherm met 
minder energie toch in zowel donkere als lichte 
omgevingen goede helderheid creëren. 

Glasplaat 
en pixels

Blacklight

Reflecterende 
plaat

Figuur 14: Transmissive en transflective schermen
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4.4 BEVESTIGING SCHERMEN

4.4.1 WANDBEVESTIGING
Voor het bevestigen van schermen aan de constructie 
is er een tussenstuk nodig. Bij videomuren wordt dit 
gedaan met zogenaamde schermbeugels. Smartmetals 
is een Nederlands bedrijf die gespecialiseerd is in het 
maken van universele schermbeugels. Ze hebben 
een uitgbereid aanbod voor verschillende soorten 
schermen.

De belangrijke eigenschappen voor het kiezen van de 
juiste schermbeugel zijn de grootte en het gewicht van 
het scherm. Om de schermen vast te maken aan de 
beugel, zijn er gaten in de beugel gemaakt. Via een gat 
kan er een bout het scherm in worden gedraaid. 

Voor schermen van 55 inch liggen de gaten zowel 
horizontaal als verticaal op ongeveer 400 mm van 
elkaar. Daarom moet er een schermbeugel gebruikt 
worden met een bereik van ongeveer 400 mm. De 
052.1000 wandbevestiging van Smartmetals is hier 
geschikt voor. De beugel is 33 mm dik.

4.4.2 DOUGHTY TRIGGER
Schermbeugels zijn vooral gemaakt voor videowanden 
en worden vaak met schroeven vastgedraaid aan de 
muur of aan een wand. In het herontwerp is er geen 
muur beschikbaar waarin de schroeven vastgedraaid 
kunnen worden.

Een handige oplossing die Smartmetals voor dit 
probleem heeft is de Doughty trigger. De doughty 
trigger kan aan de ene kant vastgeklemd worden aan 
een balk of staaf en aan de andere kant heeft het een 
arm met een gat waar een bout doorheen kan. Op 
deze manier kunnen de schermen makkelijk aan de 
constructie van het herontwerp vastgemaakt worden.

Een nadeel van de Doughty trigger is dat de schermen 
nog een keer 30 mm dikker worden.

Figuur 14: Schermbeugel

Figuur 15: Doughty trigger

Figuur 16: Bestiging schermbeugel aan scherm
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4.5 BESTURING

4.5.2 LOCATIE
De voorkant van het herontwerp is vooral naar de 
rechterkant van de reling gericht. De beste locatie 
voor de Kinect apparaten is daarom op de hoek van de 
reling en ongeveer 1 meter verderop op de rechterkant 
van de reling. Zie figuur 17 .

4.5.3 BEHUIZING EN OPHANGING
De Kinect apparaten worden aan de bovenste stang 
van de reling vastgemaakt. De camera’s van de 
apparaten wijzen omhoog. Daarmee kan men het 
herontwerp besturen door met de handen boven de 
Kinect apparaten te bewegen. De lucht dient dan als 
een horizontale touchscreen. 

4.5.4 UISTRALING
De uitstraling van de Kinect apparaten is beschreven in 
paragraaf 4.6.

4.5.1 KEUZE APPARAAT
In concept B is er gekozen voor een besturing met 
Leap Motion. Dit omdat het een nieuw en innovatief 
product is die gespecialiseerd is in het nauwkeurig 
detecteren van handbewegingen en in het omzetten 
daarvan naar input voor digitale apparaten. Dit 
in tegenstelling tot de Microsoft Kinect die wel 
bewegingen van het hele lichaam detecteert, maar 
met een lagere nauwkeurigheid.

Echter, juist omdat de Leap Motion zo’n nieuw product 
is, zijn er nog veel fouten en onnauwkeurigheden. Dit 
is te lezen in vele reviews op het internet, zoals in de 
review van J. Kraan van de technische afdeling van 
nu.nl. Daaruit is te concluderen dat de Leap Motion 
erg geschikt is voor de daarvoor speciaal ontwikkelde 
applicaties, maar nog te veel fouten maakt wanneer 
het gebruikt wordt voor input in bijvoorbeeld een 
normale Windows platform.

Om toch wel de innovatieve techniek van motion 
detection te behouden voor de besturing van het 
herontwerp, is het gebruik van de Microsoft Kinect 
de enige goede optie. Toevallig heeft de Micorosft 
Research-afdeling in oktober 2014 software 
gepresenteerd waarmee de Kinect nauwkeurig 
handbewegingen kan detecteren. De software is 
ontwikkeld omdat Microsoft zicht met de Kinect 
meer wil richten op het besturen van tablets, laptops 
en televisies. Met de nieuwe software onstaat er een 
onzichtbaar touchscreen waarmee men vanaf een 
afstand andere apparaten kan besturen.
 
In het herontwerp is het de bedoeling dat personen 
vanaf de reling op de begane grond de software 
kunnen besturen. In concept B is ervan uitgegaan dat 
1 persoon tegelijk de software bestuurt. Maar omdat 
het herontwerp uit zo veel schermen bestaat, kan 
ervoor worden gekozen om de schermen op te delen 
in 2 delen: een bovenste deel en een onderste deel. De 
delen werken autonoom als geheel, maar wanneer een 
persoon bijvoorbeeld meer informatie wil opzoeken, 
dan kan diegene de software op één deel van de 
schermen besturen met de daarbijhorende Kinect. 
Daarvoor moeten er dus 2 Kinect apparaten gebruikt 
worden.

Kinect devices

Figuur 17: Plaatsing 
Kinect apparaten
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4.6 HUISSTIJL UT

Het user interface van het herontwerp is een 
onderdeel van de uitstraling. Dat maakt dat het user 
interface moet passen binnen de de stijl van de 
faculteit en dus ook binnen de stijl van de Universiteit 
Twente. De universiteit heeft een specifieke huisstijl die 
nog niet beschreven is in dit verslag. In deze paragraaf 
wordt de huistijl van de universiteit uitgelicht om met 
die informatie een geschikte vormgeving aan het user 
interface te geven.

4.6.1 HET LOGO
Het logo van de Universiteit Twente is een woordmerk 
dat eindigt op een duidelijke punt (figuur 18). Op het 
eerste gezicht valt de abstractie van het logo niet 
op en ziet het eruit als een nuchter logo dat vooral 
simpel en duidelijk moet overkomen. Het gebruik van 
de hoofdletters en de punt straalt de kracht van de 
universiteit uit. 

4.6.2 HET UNIVERSUM
In het logo zit echter een behoorlijke abstractie 
verstopt: de punt moet een universum voorstellen 
waarin alle verschillende onderdelen van de 
universiteit samenkomen. Het dient als een visuele 
samenvatting van de universiteit.  
 
De verschillende onderdelen van de universiteit 
worden uitgedrukt in elementen die via dunne maar 
duidelijke lijntjes met elkaar verbonden zijn (figuur 19). 
“De elementen zijn geïnspireerd door de veelzijdige 
campus met een diversiteit aan onderwijs, onderzoek 
en ondernemendheid: kracht van het combinerend 
vermogen dat kenmerkend is voor de Universiteit 
Twente’’  staat in de toelichting van de huisstijl 
(Universiteit Twente, z.d.).

Het is wel belangrijk dat de elementen niet gerelateerd 
zijn aan specifieke afdelingen, opleidingen of andere 
eenheden en dus niet geclaimd kunnen worden. 
Iedereen mag van ieder element gebruikmaken.

4.6.3 KLEUREN
De basiskleuren van de huisstijl zijn zwart en wit. 
Voor profilering van onderwijs en onderzoek zijn 
wel aanvullende basiskleuren gekozen die gebruikt 
worden in de elementen. Het kleurenpallet van de 
huisstijl is te vinden in bijlage 12.

Figuur 18: Logo Universiteit Twente

64



documenten. Echter, wanneer een aantal beschikbare 
documenten naast elkaar gelegd worden, is er een 
duidelijke structuur te vinden in de lay-out (bijlage 13).

HET LOGO 
Het logo staat altijd in de hoek rechtsonderin op de 
voorkant van een document. In het document staat 
het logo altijd naast de paginanummering.

FOTO’S
Foto’s hebben altijd een rechthoekige vorm. Ze 
worden vaak afhankelijk van de beschikbare ruimte 
bijgesneden. Belangrijk is dat er altijd één of meer 
personen per foto te zien zijn. 
 
Op de voorkant van een document mogen foto’s ook 
een andere vorm hebben.

TEKST 
Teksten staan altijd duidelijk in rechthoekige 
tekstvakken. Ze hebben altijd een zwarte kleur 
wanneer de achtergrond wit is en een witte kleur 
wanneer de achergrond een kleur heeft of een 
afbeelding is. 

TITELS
Titels van een document hebben altijd zwarte letters 
met een wit achtergrond. Titels van hoofdstukken 
kunnen verschillende kleuren en grootten hebben, 
afhankelijk van de ruimte en de kleuren van de 
tekstvakken op de bijhorende pagina(‘s). Alle titels zijn 
wel altijd in hoofdletters.

ELEMENTEN 
Om witruimte op te vullen worden er elementen uit 
de huisstijl gebruikt. De kleur van de elementen is 
hoofdzakelijk dezelfde kleur als de kleur van titels en 
tekstvakken op de bijhorende pagina. 

FLATDESIGN
Voor het visualiseren van grafieken, figuren en 
infographics wordt er gebruikgemaakt van het 
bekende en populaire flat design. Zelfs de elementen 
zijn omgezet naar flatdesign.

3.6.4 LETTERTYPE
De Universiteit Twente gebruikt Linotype Universe 
als standaard lettertype voor drukwerk. Voor digitale 
uitingen wordt het lettertype Arial gebruikt omdat 
het volgens de universiteit duidelijk leesbaar is en 
een zogenaamde no-nonsense uitstraling heeft. Voor 
het herontwerp zou dus het lettertype Arial gebruikt 
moeten worden. 

3.6.5 LAY-OUT
Op de website van de universiteit is er geen uitleg 
te vinden over de indeling van tekst, foto’s, figuren, 
elementen en het logo in drukwerk en digitale 

Figuur 19: Elementen 
Universiteit Twente
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4.7 LETTERGROOTTE

In de 13 richtlijnen voor schermontwerpen volgens  
Wickens wordt leesbaarheid als eerste genoemd. Dit 
omdat het vaak wordt beschouwd als vanzelfsprekend  
en men er later achterkomt dat het toch ingewikkelder 
is dan gedacht. Nog belangrijker is dat leesbaarheid 
de basis is voor informatieoverdracht via schermen; 
Wanneer men de gepresenteerde informatie niet kan 
zien of lezen, dan zal het niet overgebracht worden, 
ongeacht in welke vorm het gepresenteerd is. 

Naast het kiezen van goede schermen (voldoende 
helderheid) en een geschikte huisstijl (leesbaar 
lettertype en voldoende contrast met achtergrond) is 
het belangrijk dat de gepresenteerde informatie een 
voldoende grootte heeft. De grootte is afhankelijk van 
de afstand tussen de gebruiker en het scherm.

In onderzoeken naar visuele perceptie wordt 
lettergrootte in de eenheid boogminuten aangeduid. 
Een boogminuut is 1/60e van één graad op een cirkel. 
Een oude, maar nog steeds geldende, vuistregel is dat 
een letter op een scherm ten minste tussen de 15 en 
20 verticale boogminuten van het beeld van de verste 
gebruiker moet beslaan (Simpson, 1996). 

4.7.1 FORMULE LETTERHOOGTE
Wanneer de afstand van de gebruiker tot het scherm 
bekend is, kan daarmee de nodige lettergrootte 
berekend worden. De formule daarvoor is af te leiden 
uit de formule voor het berekenen van boogminuten.

De formule voor het bereken van boogminuten luidt:

boogminuten = 60 * omgekeerde tangens (h/x) 
 
Waarin h staat voor de letterhoogte in inch en x voor 
de afstand tussen de gebruiker en het scherm in inch.

Herleiden van de formule naar het berekenen van de 
letterhoogte geeft:

h = x * tangens (boogminuten / 60)

4.7.2 BEREKENING LETTERGROOTTE
In het herontwerp is het belangrijk dat personen op 
de begane grond ongeveer 1 meter vanaf de reling 
alles op de onderste 6 schermen kunnen lezen.  
De schermen daarboven passeren al de volgende 

verdiepeing en om die te lezen vanaf de begane grond 
zou de gebruiker erg omhoog moeten kijken. Wanneer 
dit langdurig wordt gedaan, bijvoorbeeld bij het lezen 
van een tekst, geeft dit een onprettig gevoel. 

In figuur 20 zijn punten A en B gegeven. Punt A is het 
verste punt tot het herontwerp dat tevens horizontaal 
1 meter verwijderd is van de reling op de begane 
grond. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde lengte 
van 1,75 meter. Punt B  geeft het verste punt op de 
eerste 6 schermen tot punt A. De afstand tussen de 
twee punten is 5644 mm.

In de formule waarmee de letterhoogte wordt 
berekend staat x voor afstand in inch. De 5644 mm 
moet nog omgezet worden naar inch. Een inch is 25,4 
mm. Dit betekent dat de afstand van punt A naar punt 
B 222,2 inch is. Voor x = 222,2 geeft de formule een h 
van 1,13 inch bij 17,5 boogminuten (precies tussen 15 
en 20). 
 
Dit geeft een letterhoogte van 28,7 mm.

Figuur 20: Kijkafstand 
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In het herontwerp beweegt er op het hoofdscherm 
tekst automatisch in verticale richting. Om erachter te 
komen met welke snelheid de tekst moet bewegen is 
er een kort onderzoek gedaan. Bij het onderzoek werd 
er bewegende tekst gepresenteerd op een scherm. De 
tekst bewoog in verticale richting met een ingestelde 
snelheid. Proefpersonen konden aangeven of ze de 
snelheid te hoog of te lagen vonden.

4.8.1 VOORBEREIDING
Met het programma Microsoft Powerpoint kan men 
pagina’s met tekst en afbeeldingen ontwerpen die 
bijvoorbeeld op een extern scherm gepresenteerd 
kunnen worden. Aan elke tekstvak, afbeelding of 
figuur kan er een animatie (beweging) ingesteld 
worden die begint wanneer de pagina verschijnt. Aan 
de animatie kan ook een snelheid gegeven worden.

Voor het onderzoek is er een witte pagina (16:9 
verhouding, zoals de gekozen schermen) met zwarte 
tekst en een afbeelding gebruikt. De tekst besloeg 
in verticale richting de hele pagina en in horizontale 
richting de helft van de pagina. Zie bijlage 14. Aan 
de tekst en afbeelding is er een animatie toegekend 
die ervoor zorgde dat ze via de onderkant de pagina  
binnen kwamen en via de bovenkant de pagina 
verlieten. De beweging had een constante snelheid.

Om het onderzoek met de proefpersonen sneller 
te laten verlopen heb ik vooraf gezocht naar een 
beginsnelheid die ik zelf het fijnst vond. Ik heb daarbij 
gekeken naar de tijd tussen het binnenkomen van de 
tekst en het weer volledig verdwijnen van de tekst 
uit de pagina. Ik ben begonnen met een tijd van 30 
seconden en heb dit steeds met 5 seconden verhoogd, 
tot ik de beste tijd verkreeg. Dit is 70 seconden per 
pagina.

4.8.2 TESTOPSTELLING
Voor de test is er aan de proefpersonen gevraagd om 
op een afstand van 3 meter van een 55 inch scherm 
te staan. Het scherm hing op 1,40 meter hoogte. 
Daarmee stond het midden van het scherm voor de 
meeste personen op ooghoogte. Zie bijlage 15.

4.8.3 TEST
Voor de test kregen de proefpersonen de pagina met 
bewegende tekst en afbeelding te zien. De tijd tussen 

4.8 BEWEGINGSSNELHEID

het binnenkomen van de tekst op het scherm en het 
volledig verlaten van de tekst op het scherm werd 
ingesteld op 80 seconden. Proefpersonen konden 
daarna aangeven of zij de snelheid goed, te snel of 
te langzaam vonden. Aan de hand daarvan werd de 
tijd aangepast (5 seconden per keer), tot de meest 
ideale tijd per proefpersoon werd behaald. Wanneer 
een ideale tijd werd gevonden, werd de tijd alsnog 
aangepast (1 seconde per keer) om erachter te komen 
of een nog kortere of langere tijd beter is. 

4.8.4 PROEFPERSONEN
Er hebben 19 proefpersonen meegedaan aan de test. 
Daarvan waren er 12 personen tussen de 19 en 26 jaar 
(studenten) en 7 personen tussen de 32 en 54 jaar.

4.8.5 RESULTATEN
De resultaten zijn te zien in figuur 21.

4.8.6 CONCLUSIE
Een tijd van 68 seconden is de tijd die voor 17 van de 
19 proefpersonen de beste tijd was. Voor de andere 
2 proefpersonen was een tijd van 65 seconden het 
meest ideaal. Dit zou kunnen komen omdat zij sneller 
kunnen lezen dan de rest. Echter, het verschil is erg 
klein en de eerste groep is significant groter.Daarom 
kan er geconludeerd worden dat een tijd van 68 
seconden de beste tijd is.

Aan het onderzoek hebben geen kinderen, jongeren 
onder de 19 jaar, ouderen en slechtzienden 
meegedaan. Dit had andere resultaten kunnen 
opleveren. Echter, deze groepen vallen niet binnen de 
primaire doelgroepen voor het herontwerp.

Figuur 21: Resultaten test bewegingssnelheid tekst
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4.9 USERINTERFACE

Na het kiezen van de beste schermen. de juiste huisstijl 
en de juiste lettergrootte  moeten deze aspecten 
gebruikt worden om een inhoud te ontwikkelen 
voor het herontwerp. De inhoud is de werkelijke 
presentatie en structuur van de informatie op het 
herontwerp van de alumni-borden. Zoals beschreven 
is in concept B wordt er op de schermen vooraf 
geselecteerde informatie gepresenteerd die samen 
met de behuizing en de locatie ervoor moet zorgen 
dat het herontwerp een echte eyecatcher wordt. Naast 
die standaardinformatie, die op het hoofdscherm 
gepresenteerd wordt, is er ook ook de mogelijkheid 
om informatie zelf op te zoeken.

Hoe dit werkt en hoe dit eruit ziet wordt op de 
volgende pagina’s beschreven. De afbeeldingen op 
de volgende pagina’s zijn genummerd. Hieronder 
is een legenda te zien waarin de betekenis van de 
afbeeldingen beschreven is. 

Vooraanzicht herontwerp
Hoofdscherm
Profiel alumnus 
Zoekmenu 
Verschijnt wanneer de zoekbalk aan de 
linkerkant uitgeschoven wordt
Informatie over de faculteit CTW
Alumni zoeken
Informatie over de bacheloropleidingen
Informatie over de masteropleidingen
Zoeken op studie
Alumni van een specifieke studie
Verschijnt nadat er een specifieke studie 
gekozen is
Zoeken op een specifieke master
Alumni van een specifieke master
Verschijnt nadat er een specifieke master 
gekozen is
Zoeken op naam
Profiel  van een specifieke alumnus

1
2
3
4

5

7
8
9

10

1

6
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Inhoud op het hoofdscherm 
bestaat uit vooraf geselecteerde 
foto’s en onderzoeken. Dit 
scherm is het eerste dat 
mensen ziet en moet daarom zo 
aantrekkelijk mogelijk zijn

Wel is het belangrijk dat er 
voldoende inhoud beschikbaar 
is.  Er moet namelijk voorkomen 
worden dat altijd dezelfde 
inhoud gepresenteerd wordt

De inhoud verplaatst 
automatisch in verticale richting. 
Het komt binnen onderaan het 
onderste scherm en verplaatst 
zich langzaam omhoog, waarna 
het via het bovenste scherm weer 
verdwijnt. De richting waarin het 
verplaatst is gebaseerd op de 
leesrichting (richtlijn 7)

Met twee Kinect apparaten 
is het herontwerp door 
2 personen tegelijk te 
bedienen. Er kunnen daarom 
2 menu’s uitgeklapt worden 
waarop men meer informatie 
over alumni kan opzoeken. 
De menu’s zijn uitklapbaar 
op de tweede tot en met de 
vijfde scherm, omdat deze 
schermen het meeste op 
ooghoogte vallen vanaf de 
begane grond.

De mogelijkheid om het 
menu uit te klappen is 
weergegeven met een 
loep en de term ‘Ontdek‘ 
(richtlijnen 3 en 4)

2
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Met de Kinect kan men een cirkel op het scherm verplaatsen. De cirkel is blauw met een witte 
omlijning en zal verder in dit verslag aangeduid worden met de muis. Men kan een artikel op 
het hoofdscherm kiezen door het te selecteren met de muis en in de lucht een drukbeweging 
te maken zoals dit op een touchscreen gedaan wordt.  Bij het kiezen van een artikel wordt het 
profiel van de bijhorende alumni geopend, zoals te zien hieronder.  Door  het kruisje te kiezen 
kan men altijd terug naar het hoofdscherm. Het kruisje ligt in de rechter bovenhoek omdat dit bij 
de meeste mensen bekend is (richtlijn 13).

Naam alumni

Bachelor of master 
en afstudeerjaar

Titel afstudeeronderzoek

Korte beschrijving van het 
onderzoek en  een afbeelding  
van  het onderzoek

Mits het  beschikbaar is, 
wordt er ook  een afbeelding 
van de alumni geplaatst

Men kan ook een menu 
openen door de zijbalk 
met de tekst ‘ONTDEK‘ en 
de loep aan te klikken. Het 
scherm hiernaast wordt dan 
geopend.

Op het scherm zijn 2 
knoppen te zien die men 
weer kan aanklikken.

Door op het kruisje 
rechtsbovenin te klikken, 
kan men terug naar het 
hoofdscherm. 

Elementen van de UT huisstijl 
zijn gebruikt om lege ruimte 
op te vullen.

3
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Wanneer men de knop ‘Faculteit CTW‘ 
aanklikt, dan schuiven de knoppen 

omlaag en wordt de gekozen knop extra 
helder. De gebruiker krijgt hiermee een 

bevestiging van de gemaakte keuze.

Boven de knoppen verschijnt er een tekst 
met uitleg over de faculteit. De  tekst is 
opgedeeld in kolommen om het lezen 

prettiger te maken (richtlijn 13).

In de tekst wordt gesproken over de 
bachelor- en masteropleidingen van 

CTW. Om de mogelijkheid te geven  daar 
direct meer informatie over op te zoeken, 

verschijnen er 2 titels met 2 lege cirkels 
ernaast. Wanneer de muis over één van 

de koppen wordt geplaatst, wordt de 
bijhorende cirkel met wit opgevuld. Men 

kan dan een drukbeweging maken om 
de geselecteerde titel te kiezen. Venster 7 

of 8 zal dan verschijnen.

Men kan na het aanklikken de knop 
‘Faculteit CTW‘, in hetzelfde venster, 
de keuze veranderen en de andere 

knop aanklikken. Deze mogelijkheid 
zorgt ervoor dat  men niet meteen 
aan het begin tussen verschillende 

vensters hoeft te navigeren, maar juist 
in hetzelfde venster blijft. Dit geeft meer 

overzichtelijkheid.

Bij het klikken op de knop  ‘Zoek alumni‘ 
verschijnt het venster hiernaast. 

Op het venster zijn 3 titels met 3 cirkels 
te zien. De titels beschrijven manieren 

waarop men alumni kan zoeken.

De optie ‘Zoeken op vakgroep‘ is na 
overleg met de bachelorbegeleider en de 

opdrachtgever weggelaten. Dit omdat 
de mening onstond dat vakgroepen 

voor de meeste studenten en personen 
van buitenaf relatief onbekend zijn. Het 

feit dat men al kan zoeken op studie 
en master, maar het zoeken op een 

vakgroep onnodig.

5
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Wanneer men vanuit 
venster 5 op de titel ‘3 
Bacheloropleidingen‘ klikt, 
verschijnt het vensterhiernaast. 

In het venster is te zien dat de 
3 bacheloropleidingen zijn 
verbonden met de faculteit. 
Bij elke opleiding hoort een 
cirkel. Wanneer de cirkel op is 
gevuld, betekent het dat de 
opleiding is geselecteerd. Op de 
onderste helft van het venster 
staat dan een informatie over de 
geselecteerde opleiding.

Men kan een andere opleiding 
selecteren door erop te klikken.

Wanneer men vanuit venster 5 op 
de titel ‘5 Masteropleidingen‘ klikt, 
verschijnt het venster hiernaast. 

Het venster maakt gebruik van 
hetzelfde principe als vensters 5 en 
6, waarbij er gewisseld kan worden 
tussen verschillende tabbladen.
Wanneer men informatie over de 
masteropleidingen wil, dan kan 
men onderaan het venster op de 
knop ‘Master‘ klikken. Hetzelfde 
geldt voor informatie over de 
bacheloropleiding en de knop 
‘Bachelor‘.

Met het pijltje in de linker 
bovenhoek kan men terug naar het 
vorige venster. In dit geval is dit 
venster 5.
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Wanneer men kiest voor zoeken op 
naam, dan krijgt men de mogelijkheid 

om zelf een naam te typen.

Onder de getypte letters verschijnen 
er suggesties van namen die de 

gekozen letters bevatten. Wanneer 
de juiste naam in de lijst staat hoeft 
men niet meer verder te typen. Dit 
kan het proces versnellen. Ook kan 

de gebruiker hiermee tijdig eventuele 
typfouten herkennen

Men kan een naam typen met een 
QWERTY toetsenbord op het scherm. 
Dit is de meest bekende toetsenbord. 

Daardoor kan men de snel de juiste 
letter vinden (richtlijn 13)

Naast letters kan men ook een punt 
en een koppelteken kiezen, omdat 

deze tekens in namen kunnen 
voorkomen. Verder is er een spatiebalk 
en corrigeerknop met de titel ‘WIS‘. De 
corrigeerknop is op een vergelijkbare 

plek als de bekende ‘backspace‘ 
geplaatst (richtlijnen 6 en 13).

Na het typen van de juiste naam 
kan men of in de suggestie lijst een 

alumni aanklikken of op de knop OK 
klikken.  Het profiel van de alumni 

zal dan verschijnen. Het verschil met 
venster 1 is dat er deze keer een pijl 

weergegeven is waarmee men terug 
kan gaan naar het voorgaande venster. 

Zie hiernaast.
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Wanneer men kiest voor de 
optie ‘Zoeken op studie‘, dan 
zal het venster hiernaast 
verschijnen. Dit venster is 
vergelijkbaar met venster 7 . Het 
grote verschil is dat men hier 
niet kan veranderen tussen de 
tabbladen Bachelor en Master, 
maar een studie kan selecteren 
en onderaan kan klikken op de 
knop ‘Kies studie‘. 

Wanneer men een studie kiest, 
dan zal het venster hieronder 
verschijnen. 

Dit venster geeft een lijst met 
namen van de gekozen studie weer. 
De namen staan op alfabetische 
volgorde van de achternamen. Men 
kan het profiel van de alumnus, 
zoals in venster... , openen door een 
alumnus in de lijst aan te klikken.

Aan de rechterkant is er scrollbar 
weergegeven waardoor men een 
idee krijgt van de lengte van de lijst 
(richtlijn 12)

Aan de linkerkant staat het alfabet 
verticaal weergegeven. Door een 
letter te kiezen scrollt het scherm 
automatisch naar de namen die 
beginnen op die letter. Dit is een 
bekende methode die in de meeste 
smartphones en tablets gebruikt 
wordt (richtlijn 8)

11
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Wanneer metn kiest voor 
de optie ‘‘Zoeken op master’ 
dan zal ook hier een venster 

openen waarbij men een 
master kan kiezen, daar meer 
informatie over kan lezen en 
onderaan het venster  op de 

knop ‘Kies master‘ kan klikken. 

Er zal dan een venster openen 
met een lijst van alumni van 

die specifieke master. 
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USER INTERFACE ACHTERKANT
In concept B is er nog uitgegaan van schermen op 
de achterkant van het herontwerp. Op die schermen 
zouden namen van alumni gepresenteerd worden.

Echter, bij het kiezen van de schermen is er ook 
informatie ontvangen over de kosten van de schermen 
(ongeveer €5000 per scherm). Omdat de schermen 
met een dergelijke prijs relatief duur zijn, is er samen 
met de opdrachtgever een afweging gemaakt tussen 
de hoge kosten en de voordelen van de schermen aan 
de achterkant.

Er is gekozen om aan de achterkant geen schermen 
meer te gebruiken. Andere mogelijkheden, zoals 
een lichtkrant, valt in een vergelijkbare prijsklasse. 
Daarom is ervoor gekozen om op de achterkant enkel 
elementen van de huisstijl van de universiteit te 
plaatsen.

Verder in dit hoofdstuk wordt hier meer uitleg over 
gegeven.
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4.10.1 ALGEMENE VORM
De algemene vorm van het herontwerp is een 
rechthoekige balk (Figuur 22). Dit sluit aan bij het 
gebouw de Horst, maar ook bij de huisstijl van de 
Universiteit Twente, die vooral uit rechthoekige 
vormen bestaan. 

Een goed voorbeeld van een implementatie van de 
huisstijl in de Horst is de nieuwe receptie van het 
gebouw. 

4.10.2 DE BEHUIZING
Naast de vele schermen zal het herontwerp bedekt 
worden met houten platen (Figuur 23). De platen zijn 
van het (hout)soort medium-density  fibreboard (MDF) 
die bedekt zijn met een dun laagje hogedruklaminaat 
(HPF). HPF is een kunststof die vaak in keukenplaten 
gebruikt wordt omdat het hitte- en waterbestendig is. 
In de nieuwe receptie van de Horst is het ook gebruikt.

Samen met de schermen, die voor een groot deel wit 
zijn, vormt het een contrast die doet denken aan de 
huisstijl van de universiteit. De kleuren zwart en wit 
zijn namelijk de twee basiskleuren binnen de huisstijl. 
Ook dit is terug te zien in de nieuwe receptie van de 
Horst. 

Figuur 22: CAD 
model herontwerp

Figuur 23: 
Behuizing herontwerp
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Zoals al eerder beschreven, bestaat de mogelijkheid 
dat personen, karretjes of andere apparaten tegen de 
onderkant van het herontwerp botsen. Hoewel het 
materiaal HPL resistent is tegen water en hitte, kan 
het bij plotselinge hoge krachten tegen het oppervlak 
toch buigen of breken. Het MDF erachter bied een 
goede bescherming. Echter, de hoeken (waar de HPL 
platen samen komen) zijn vaak wel erg gevoelig voor 
hoge druk die zouden kunnen ontstaan bij botsingen.

Om beschadiging van de hoeken te voorkomen 
worden er stalen pinnen in de de hoeken aangebracht. 
De vorm van de pin wordt daarvoor uit de hoek 
gefrezen. De diepte van de uitgefrezen vorm moet 
de halve diepte van de stalen pin zijn, zodat de pin er 
een stukje uit blijft steken (figuur 24). Door lijm aan te 
brengen en de pin in de vorm te drukken blijft de pin 
goed vastzitten en beschermt het de hoeken tegen 
botsingen.

Figuur 24: Beschermende pin op de hoeken
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4.10.3 ACHTERKANT EN ZIJKANTEN
Zoals in hoofdstuk ... is uitgelegd, zullen er op de 
achterkant van het herontwerp geen schermen 
geplaatst worden. Daarvoor in de plaats zullen 
er stickers met elementen van de huisstijl van de 
universiteit op de achterkant geplakt worden.

ZIJKANTEN
Op de zijplaten wordt in relatief grote letters in 
het midden de tekst ‘CTW ALUMNI’ uit de planten 
gesneden. Achter de platen waarin de tekst is 
uitgesneden zal een lichtdoorlatende witte plaat 
geplaatst worden. Door witte LED verlichting binnenin 
het herontwerp te plaatsen, lijken de uitgesneden 
letters licht te geven. Dit geeft een hoog contrast 
en een moderne uitstraling. De letters zullen samen 
ongeveer de hoogte van de begane grond beslaan. 
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4.10.4 VENTILATIE
LED verlichting zal in het herontwerp relatief weinig 
warmte creëren. Echter, de schermen genereren samen 
wel veel warmte die in een relatief nauwe ruimte 
geblazen wordt. Wanneer de warmte vastgehouden 
wordt kan dit leiden tot het beschadigen van de 
schermen, bekabeling of de LED verlichting.

Een oplossing hiervoor is het plaatsen van ventilatoren 
die continu voor een koude luchtstroom zorgen. Een 
goedekopere oplossing die tevens minder onderhoud 
nodig heeft is het gebruikmaken van de natuurlijke 
luchtstromen. 

Warme lucht heeft de neiging om te stijgen. De 
warmte die door de schermen gegenereerd wordt 
zal dus stijgen tot het bovenste punt binnenin het 
herontwerp. Daar zal het ophopen en door middel 
van  conductie via de behuizing langzaam naar buiten 
ontsnappen. Maar wanneer aan de bovenkant van het 
herontwerp de behuizing 10 cm lager dan het plafond 
wordt geplaatst, ontstaat er een ruime opening 
waardoor de warme lucht kan ontsnappen. 

Omdat de luchtdruk hetzelfde blijft, zal er vanzelf 
koudere lucht aangezogen worden en zo ontsaat 
er een natuurlijke ventilatie. Voor een optimale 
ventilatie (goede doorstroom en de koudste lucht 
in de omgeving) moet er aan de onderkant van het 
herontwerp dezelfde opening gecreërd worden. 

Uiteindelijk zal aan de bovenkant wame lucht 
ontsnappen en aan de onderkant koude lucht 
aangezogen worden. De koude lucht wordt binnenin 
het herontwerp verwarmd door de schermen en zal 
na enige tijd via de bovenkant weer als warme lucht 
ontsnappen. 

Koude lucht

Warme lucht

Figuur 25: Ventilatie herontwerp
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4.10.5 DE KINECT APPARATEN
Voor de besturing van het herontwerp worden er 
twee Kinect apparaten gebruikt die bij de reling van 
de trap worden geplaatst. Om de apparaten goed op 
de plek te houden en om duidelijk aan te geven dat 
de Kinect apparaten bij het herontwerp horen, is er 
een behuizing ontworpen die past bij het herontwerp 
(figuur 26).

De behuizing is 1 meter hoog (de hoogte van de 
reling) en wordt vastgemaakt aan de grond. Via de 
onderkant gaan er kabels over de grond naar de kelder 
toe. De kabels bestaan uit een voedingskabel om het 
apparaat te voorzien van energie en een datakabel die 
communiceert met de computers in het herontwerp.

Een Kinect apparaat wordt in de behuizing 
vastgemaakt en wijst met de camera omhoog. Via een 
glazen plaat aan de bovenkant van de behuizing kan 
het apparaat alle bewegingen er boven detecteren. 
Men kan dus het herontwerp besturen door met de 
handen bewegingen te maken boven de behuizing.

Aan de zijkanten van de behuizing worden er stickers 
met elementen van de huisstijl van de universiteit 
aangebracht. Aan de voorkant van de behuizing 
wordt er tekst in de houten plaat uitgesneden. Met 
een lichtdoorlatende witte plaat en LED verlichting 
erachter, lijkt de tekst licht te geven. Deze vormgeving 
past bij de rest van het herontwerp en moet bij 
men direct de duidelijkheid scheppen dat de Kinect 
apparaten bij het herontwerp horen.

Figuur 26: Behuizing 
Kinect apparaten
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4.11 VISUALISATIES

Op de volgende pagina’s zijn visualisaties te vinden van 
het herontwerp. Op de visualisaties is het herontwerp 
geïmplementeerd in het gebouw de Horst.
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Het is voor de faculteit belangrijk dat het herontwerp 
niet meer zal kosten dan de huidige borden. Echter is 
het niet mogelijk gebleken om binnen deze opdracht 
een nauwkeurige kostenschatting te maken van 
het herontwerp. Dit komt omdat een aantal dingen 
verder uitgewerkt moeten worden voordat de kosten 
ervan berekend kunnen worden (de constructie, 
de stroomkosten en de LED verlichting), maar ook 
omdat veel bedrijven nog geen (exacte) prijzen willen 
bekendmaken voor hun producten. Denk daarbij aan 
het ontwikkelen van de software, maar ook aan de 
exacte prijzen van de schermen.

Echter, met de kennis over eerder aangeschafte 
materialen, de ervaring van Roy Juninck en de hulp van 

het bedrijf Total Image uit Hengevelde is onderstaande 
kostenschatting gemaakt. Prijzen zijn exclusief BTW.

Hoewel onderstaande tabel geen exacte schatting 
geeft, maakt het wel duidelijk dat het herontwerp in 
haar huidige vorm minstens €80.000 (inclusief BTW 
en restkosten) gaat kosten. Wanneer ervan wordt 
uitgegaan dat het herontwerp 10 jaar zal meegaan, 
dan zal het minstens €8.000 per jaar gaan kosten. Dit 
is niet goedkoper dan de huidige alumni-borden. Wel 
is het goedkoper dan de huidige borden wanneer de 
faculteit ervoor zou kiezen om ook alumni-borden 
voor de studies Industrieel Ontwerpen en Civiele 
techniek aan te schaffen.

4.11 KOSTENSCHATTING
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5 CONCLUSIE & AANBEVELINGEN

Vanaf het begin had de faculteit het idee dat de 
borden hun functie tegenwoordig niet meer vervullen. 
Tevens ontstonden de afgelopen jaren geleidelijk een 
aantal problemen, zoals het ruimtegebrek en de hoge 
kosten die niet opwegen tegen het voordeel dat de 
alumni-borden met zich meebrengen.

Er ontstond behoefte aan een nieuw concept waarmee 
de faculteit haar trots op haar alumni kon presenteren. 
Echter, tegenwoordig is het ook interessant om meer 
informatie (zoals afstudeeronderzoek en loopbaan 
na de studie) te presenteren over de alumni, dacht 
de faculteit. Dit is onderzocht onder de doelgroep 
(studenten van CTW) en dit bleek inderdaad zo 
te zijn. Daarom is er een programma van eisen en 
wensen opgesteld. Wanneer het herontwerp van de 
alumni-borden aan de opgesteld eisen en wensen 
voldoet, dan is het voor de faculteit een verbetering 
ten opzichte van de huidige borden. In deze conclusie 
worden de belangrijkste eisen besproken en wordt er 
nagegaan of het voorstel voor het herontwerp aan die 
eisen voldoet.

UITSTRALING
Uit de analyse bleek dat de huidige borden verouderd 
zijn en niet meer bij de uitstraling van de faculteit en 
de universiteit passen. Tevens vallen ze slecht op. Om 
dit op te lossen moest er gezocht worden naar een 
herontwerp dat een echte eyecatcher zou zijn, maar 
ook een een herontwerp waarin de uitstraling van 
de faculteit (gekenmerkt door techniek, innovatie 
en vormgeving) en de uitstraling van de universiteit 
(gekenmerkt door haar huisstijl) herkenbaar zijn.

Om een echte eyecatcher te creëren moest er eerst 
gezocht worden naar een locatie waarmee het 
herontwerp door zo veel mogelijk personen gezien 
kon worden. De gekozen locatie (het trappenhuis) 
is daar een geschikte keuze voor. Het valt namelijk 
direct in het gezichtsveld bij zowel de studenten als 
alle andere bezoekers bij binnenkomst in de Horst. 
Tevens is er op die locatie genoeg ruimte om een 
groot object te plaatsen, zonder dat het ten koste gaat 
van belangrijke looproutes. Door de grootte en het 
contrast met de omgeving (lichtgevende schermen in 
een relatief donkere ruimte) valt het herontwerp goed 
op.

De uitstraling van de faculteit en de huisstijl van de 
universiteit zijn goed onderzocht en verwerkt in het 
herontwerp. De grootte en het gebruik van moderne 
schermen, verlichte letters en de Kinect apparaten 
maakt dat het herontwerp techniek en innovatie 
uitstraalt. De strakke en minimalistische vormgeving 
past bij de faculteit en de huisstijl van de universiteit. 
Ook is er nauwkeurig nagedacht over de structuur 
en vormgeving van het user interface binnen het 
herontwerp.

AANBEVELINGEN A 
Tijdens deze opdracht is er weinig aandacht besteed 
aan de opbouw en montage van het herontwerp. 
Voor de realisatie zou er beter nagedacht moeten 
worden aan de exacte kleuren die gebruikt zullen 
worden, aan hoe de constructie en de behuizing van 
het herontwerp opgebouwd zullen worden, aan elkaar 
en aan de omgeving vastgemaakt zullen worden. Dit 
geldt ook voor de behuizing van en exacte plaatsing 
van de Kinect apparaten.

KOSTEN EN ONDERHOUD
De faculteit vindt de huidige alumni-borden duur, 
zeker nu ze hun functie niet meer vervullen. Tevens, 
wanneer er ook borden voor de alumni van Industrieel 
Ontwerpen en Civiele techniek aangeschaft zouden 
worden, dan zou dit de borden onbetaalbaar maken. 
Tevens kunnen dergelijke borden maar 1 keer per jaar 
aangeschaft worden, waardoor het soms een jaar kan 
duren voordat nieuwe alumni op de borden komen te 
staan. Daarbij komt dat wanneer er een typfout wordt 
gemaakt, het erg duur is om de fout te herstellen.

Daarom is het belangrijk dat het herontwerp niet 
duurder en het liefst zelf goedkoper is dan de huidige 
alumni-borden, maar ook dat het dynamisch is. Dat 
wil zeggen dat het aangepast moet kunnen worden 
zonder dat daar extra kosten bij komen kijken of 
externe bedrijven daarvoor ingeschakeld moeten 
worden.

Het laatste is opgelost door te kiezen voor digitale 
borden waarbij typfouten herstellen en het updaten 
van alumni, op elk tijdstip gedaan kan worden door 
het veranderen of invoeren van gegevens in een 
database. 
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AANBEVELINGEN B
Uit de kostenschatting blijkt dat het herontwerp niet 
goedkoper zal zijn dan de huidige borden. Wel is er 
bij het kiezen van de onderdelen van het herontwerp 
weinig rekening gehouden met de kosten en meer 
rekening gehouden met de uitstraling en de inhoud. 
Zo kunnen op de volgende punten kosten bespaard 
worden:

• Alleen de eerste 6 schermen zijn goed zichtbaar 
op de begane grond van de Horst. De bovenste 
4 schermen zijn er om van het herontwerp één 
mooi geheel te maken. Wanneer de bovenste 
4 schermen weggelaten worden, dan blijft 
het herontwerp haar uitstraling en functie 
behouden, maar wordt het €20.000 (exclusief 
BTW) goedkoper. Tevens zijn daardoor dan geen 3 
computers meer nodig, maar is 1 computer met 6 
video outputpoorten voldoende. Dit bespaart een 
additieve €2.000 (exclusief BTW).

• Omdat de schermen niet van dichtbij bekeken 
zullen worden (men kan niet vlak voor de 
schermen staan) zal het verschil tussen een full 
HD beeld en een halve HD beeld op het scherm 
niet erg opvallen. Wanneer het niet nodig is om 
op ieder scherm een full HD beeld te presenteren, 
dan kan er gekozen worden voor minder complexe 
en goedkopere software die het beeld van de 
computer op de schermen verdeeld. Daarmee kan 
tot €10.000 bespaard worden.

Met bovenstaande besparingen kan het herontwerp 
even duur als of zelfs goedkoper dan de huidige 
borden worden, zonder dat het haar toegevoegde 
waarde verliest.

RUIMTE EN LOCATIE
De huidige borden nemen samen veel ruimte in en de 
gang waar ze hangen raakt vol. Daardoor is er (op den 
duur) geen ruimte meer voor nieuwe borden. Tevens 
maken er relatief weinig studenten gebruik van de 
gang en daarom zien veel studenten de borden niet.

De faculteit is daarom opzoek naar een oplossing 
waarmee er nieuwe alumni toegevoegd kunnen 
worden, zonder dat er ruimtegebrek ontstaat. Ook is 
het belangrijk dat het herontwerp beter opvalt onder 
de studenten en andere bezoekers van de Horst.

Met het gebruik van digitale borden en de 
mogelijkheid om alumni op verschillende manieren 
op te zoeken is er een oplossing gevonden voor het 
ruimtegebrek. De plaatsing van het herontwerp bij 
het trappenhuis maakt dat het grootste deel van de 
studenten en andere bezoekers het herontwerp op z’n 
minst zullen zien bij binnenkomst in de Horst.

INFORMATIE
De faculteit had al het idee dat alleen namen 
van alumni presenteren niet meer voldoende is. 
Tegenwoordig zijn veel mensen nieuwsgierig en 
leergierig en met het gemak van het internet is het 
normaal geworden om op elk moment informatie 
te kunnen opzoeken. Dit werd ook duidelijk na de 
enquête onder de studenten waarbij hen gevraagd 
werd om hun mening over de huidige borden en wat 
de borden voor hen interessanter zou kunnen maken.

Het herontwerp moest daarom meer informatie 
presenteren dan alleen de namen van alumni en hun 
studie. Informatie over het afstudeeronderzoek, over 
CTW en haar studies en over bijzondere alumni geven 
een toegevoegde waarde aan de alumni-borden.

In het herontwerp is dit bereikt door op het 
hoofdscherm automatisch artiekelen over bijzondere 
alumni of onderzoeken te presenteren. Ook kan er een 
menu uitgeklapt worden waarmee meer informatie 
over CTW en alumni gelezen kan worden. Specifieke 
alumni kunnen opgezocht worden op naam, studie 
en master en er kan ‘gebladerd‘ worden tussen 
verschillende profielen van alumni. 

AANBEVELINGEN C
In het herontwerp moeten artikelen op het 
hoofdscherm vooraf geselecteerd en vormgegeven 
worden. Om niet altijd dezelfde artikelen te 
presenteren, moet de selectie groot genoeg zijn. Een 
persoon van de faculteit zal voldoende tijd moeten 
steken in het selecteren en vormgeven, maar ook in 
het bijhouden van de artikelen op het hoofdscherm.

Tevens moet er een database gemaakt worden 
met alle alumni en hun afstudeeronderzoek (met 
samenvatting en afbeelding(en)). Vooral van de oude 
alumni is het vaak niet meer mogelijk om goede 
samenvattingen of afbeeldingen van de alumni zelf 
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of van het afstudeeronderzoek te vinden. In dat geval 
zal dit op de profiel van de alumni duidelijk gemaakt 
moeten worden. Ook het opzetten en bijhouden 
van de database zal veel tijd en moeite gaan kosten. 
Aangeraden wordt om het bijhouden op een aantal 
vaste momenten (4x per jaar) te doen.

GEBRUIKSGEMAK
Omdat met het herontwerp de mogelijkheid 
moet zijn om meer informatie op te zoeken, is het 
vanzelfsprekend dat het herontwerp interactief moet 
zijn. Daar zijn een user interface en software voor 
nodig.

In het herontwerp is er veel aandacht besteed aan 
een opvallend en begrijpelijk user interface die de 
nodige informatie biedt en de mogelijkheden geeft 
om meer informatie over CTW en alumni op te zoeken. 
Met het ontwerpen van het user interface is rekening 
gehouden met het waarnemingsproces en zijn de 
richtlijnen voor goede schermontwerpen toegepast 
om de informatie en werking zo duidelijk mogelijk 
te houden voor zowel studenten als alle andere 
mogelijke gebruikers. 

AANBEVELINGEN D
Echter, binnen deze opdracht is het user interface 
niet getest. Om er zeker van te zijn dat het werkt, is 
het belangrijk dat het (meerdere malen) getest en 
aangepast wordt. Vaak heeft de ontwerper namelijk 
een bepaalde kijk op vormen, woorden of structuren, 
die andere mensen anders interpreteren.

Het user interface kan getest worden door een schaal 
model te maken (bijvoorbeeld met het programma 
Axure op een laptopscherm) en verschillende soorten 
personen te vragen een aantal opdrachten uit te 
voeren (zoals: zoeken een specifieke alumnus op).

WENSEN
Een optie waar studenten erg in geïnteresseerd zijn 
is bijvoorbeeld het opzoeken van informatie over 
de loopbaan van een alumnus. Door het gebrek aan 
gegevens hierover en de continu verandering onder 
de grote groep alumni, zou het te veel tijd en moeite 
kosten om de informatie actueel te houden.

ALGEMEEN
Er is veel aandacht en tijd besteed aan ontwerpen van 
een nieuw concepten voor de alumni-borden. Daarbij 
is er rekening gehouden met verschillende eisen en 
wensen  van de doelgroep en de faculteit. Er kan dan 
ook geconcludeerd worden dat het herontwerp in 
veel opzichten een verbetering is ten opzichte van de 
huidige situatie. 

Echter, hoewel in het ontwerpproces zo veel mogelijk 
rekening is gehouden met bijkomende zaken en 
belangrijke factoren (om een realistisch voorstel te 
presenteren), is er meer tijd nodig om het herontwerp 
klaar voor gebruik te maken. Binnen dit hoofdstuk 
worden er al een aantal aanbevelingen gedaan, maar 
het kan zijn dat tijdens het verdere onderzoeks- en 
ontwerpproces nieuwe knelpunten ontstaan.
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BIJLAGE 1 - COLLAGE CTW



BIJLAGE 2 - ENQUÊTE



BIJLAGE 3: STATISCHE BORDEN



BIJLAGE 4: DIGITALE BORDEN



BIJLAGE 5: DONORENBORDEN



BIJLAGE 6: HALLS OF FAME



BIJLAGE 7: HERDENKING



LEGENDA

1 Ingang
2 Receptie
3 Centrale hal
4 Kantine
5 H-balken
6 Trappenhuis links
7 Muur links van ingang
8 Muur bij betonkano’s
9 Betonkano’s
10 Werkplekken studenten

Deze plattegrond is 
opgesteld met behulp 
van Google Maps Indoor. 
Afstanden en sommige 
details zijn niet belangrijk. 
De functie van de 
plattegrond is een inzicht 
geven in de indeling 
van de begane grond in 
de Horst. De nummers 
geven de locatie weer van 
belangrijke objecten die 
in dit verslag besproken 
worden. 

BIJLAGE 8: PLATTEGROND 
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BIJLAGE 12: KLEURENPALLET



Duidelijk gebruik van rechthoekige 
tekstvakken. Standaard zwarte letter op 
een wit achtergrond. Soms ook witte 
letters op een gekleurde achtergrond.

Foto’s zijn altijd rechthoekig, maar worden 
wel vaak afgesneden. Opvallend is dat er 
op alle foto’s ook personen te zien zijn.

De voorkant van een document kan 
afwijken van de rest wat betreft de vorm 
van foto’s. Wel zijn hier ook altijd personen 
te zien.

Duidelijke plaatsing van het logo in de 
hoek rechtsonder.

BIJLAGE 13: LAY-OUT HUISSTIJL



Elementen worden vaak gebruikt om 
witruimte op te vullen. De elementen 
bevatten hoofdzakelijk dezelfde kleur als 
de titels.

Voor grafieken, figuren en infographics 
wordt er gebruikgemaakt van het 
bekende en populaire flat design.  Zelfs de 
elementen zijn omgezet naar flatdesign.

Titels bestaan altijd uit hoofdletters 
en vaak worden daarvoor de 
aanvullende basiskleuren gebruikt. 
De lettergrootte is afghankelijk van de 
beschikbare ruimte.
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BIJLAGE 15: TESTOPSTELLING

Proefpersoon

Tafel en laptop

Wahbé Verbinding 
laptop en 
scherm

55 inch scherm
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5,5 meter
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