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Voorwoord

Deze opdracht is gemaakt naar aanleiding van de bachelor eindopdracht van de opleiding 
Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. De opdracht is uitgevoerd voor het 
Facilitair Bedrijf van de Universiteit Twente. 

Ik wil graag Nancy Heijnekamp-Snellens bedanken voor de opdracht en de samenwerking. 
Daarnaast wil ik Arie Paul van den Beukel bedanken voor het begeleiden, meedenken en 
beoordelen van mijn werk. Ook wil ik André de Boer bedanken voor het beoordelen van 
mijn werk.
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Begrippenlijst

FB = Facilitair Bedrijf
UT = Universiteit Twente
CTW = Construerende Technische Wetenschappen
ET = Engineering Technology (Engels voor CTW)
TNW = Technische Natuurwetenschappen (Engels: Science of Technology)
IO = Industrieel Ontwerpen
WB = Werktuigbouwkunde
CIT = Civiele Techniek
AT = Advanced Technology
ST = Scheikundige Technologie
BMT = Biomedische Technologie
QR-code = Quick Response code
PVE = Programma van Eisen





Samenvatting

In dit verslag wordt een eyecatcher ontworpen voor in de ontvangsthal van de Horst, 
als opdracht van het Facilitair Bedrijf. Deze opdracht staat in verbinding met de 
vernieuwde servicedesk in de Horst. Het doel van de opdracht is het ontwerpen van 
een eyecatcher dat dienst doet als visitekaartje van CTW. Het ontwerp moet aansluiten 
op de Universiteit Twente, de Horst en de faculteiten CTW en TNW, die in de Horst zijn 
gevestigd. Daarnaast moet het voldoen aan de veiligheidseisen van het Facilitair Bedrijf.

Als eerste wordt er onderzoek gedaan naar de visie van de Universiteit Twente. De UT is 
sterk gericht op het hebben van een technologisch en internationaal profiel. Innovatief 
en ondernemend zijn, is iets wat erg belangrijk is. Verder focust de UT zich sterk op de 
toekomst. 

Ook is er analyse gedaan naar de verschillende objecten op de campus, in de Horst en 
in de andere universiteitsgebouwen. De belangrijkste eyecatcher van de UT is natuurlijk 
de 32 meter lange ‘UNIVERSITY OF TWENTE’ aan de hoofdingang van de campus. 

Verder is er onderzoek gedaan naar de faculteiten die in de Horst zitten, door 
vragenlijsten uit te delen aan studenten en docenten. Hierna konden er eisen opgesteld 
worden. Uit de antwoorden kwam naar voren dat de weg vinden een probleem was 
en dat de inhoud van de Horst meer naar voren moest komen. Met behulp van de 
vragenlijsten is de doelgroep beschreven. De doelgroep bestaat uit de bezoekers van 
de Horst, dus de studenten, docenten, medewerkers en gasten. De analysefase wordt 
afgesloten met een programma van eisen.

Met behulp van het programma van eisen zijn er ideeën bedacht. Deze ideeën hadden 
verschillende functies, zoals het weergeven van projecten en informatie over de studies 
en het helpen bij het vinden van de juiste bestemming. Aan de hand van een korte 
vragenlijst, zijn er twee ideeën verder uitgewerkt. Uiteindelijk is er een conceptkeuze 
gemaakt. Het ontwerp is een 3D model van de Horst, waarin verschillende functies 
gerealiseerd worden. Met behulp van een touchscreen kan men acties uitvoeren, 
waaronder het invullen van de bestemming. Dit wordt dan weergegeven in het 3D 
model, doordat er lampjes oplichten. Verder laat het ontwerp projecten en het proces 
zien, biedt het informatie aan over de verschillende studies, kan men zien op welke 
verdieping de lift zich bevindt en weet men vrije studeerruimtes te vinden. 

Verder is er een interface ontworpen waarbij deze functies getest zijn. Later is de 
interface aangepast. Zo is er een zoekfunctie bijgekomen, waardoor men overzichtelijk 
kan zien wat er allemaal in de Horst te vinden is.

Tot slot worden er aanbevelingen gedaan en wordt een conclusie getrokken. De 
eyecatcher valt op door zijn verschillende functies en technische uitstraling. Tevens 
geeft het op een gemakkelijke manier veel informatie weer over de inhoud van de 
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Horst. En men kan op een leuke, technische en moderne manier de weg vinden in de 
Horst.
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Summary

In this report an eye catcher will be designed for the entrance hall in the Horst. Because 
of the renewed service desk, the Facility Service Center would like to have a real eye 
catcher that represents the Faculty of Engineering Technology (ET, in Dutch also called 
CTW). Besides the Faculty of ET, some studies of the Faculty of Science Technology 
(TNW) have been located in the Horst. The eye catcher has to connect to the vision of 
the University of Twente, the Horst and the Faculties ET and TNW. Also, it has to fulfill to 
the safety requirements of the Facility Service Center.

At first, knowledge was gained about the vision of the University of Twente. The 
University of Twente is really focused on a technological and international profile. 
Innovation and enterprising are the key features. Furthermore, the University is 
focusing on the future.
 
Also, the different objects on the campus and within the university buildings has been 
explored. The eye catcher of the university is the ‘UNIVERSITY OF TWENTE’ at the main 
entrance, which is 32 meters long. 

Furthermore, knowledge was gained about the two Faculties, by questionnaires given to 
students and teachers. The main problem addressed in these questionnaires were the 
complexity of signage in the Horst building. In other words, it is to difficult to find the 
way to studyfacilities in the building. Moreover, also for students and teachers it is not 
always clear what the Horst building stands for, what activities are taken place et cetera. 
The target group has been established by using answers to the questionnaires and 
are; students, teachers and guests. This analysis stage is finished by setting up a list of 
requirements, foundated on insights gained from the questionnairy results. 
 
The requirements has been used for creating designs. Multiply functions has been 
conceived to meet the requirements. Such as showing projects and information about 
studies and helping by finding the right way. After designing ideas, a short questionnaire 
has been made. Two ideas have been further elaborated. Finally, a decision has been 
made and one idea is the final design of the eye catcher. This idea consist of a 3D model 
of the Horst, which would carry out different functions. Functions can be activated by 
using a touchscreen. For example, the user will click on the destination and lights will 
turn on in the 3D model, which is showing the route. This design will also showing the 
different projects and their process. It will give information about the studies located 
in the Horst and about the location of the elevator. Also, the 3D model will show free 
places to study. 

Furthermore, an interface has been designed, tested and edited. A function has been 
added, so people have a clear overview of what and where to find different things in the 
Horst.

After the recommendation, a conclusion has been made. The eye catcher is notable, due to multiply functions 
and the technology. It is also an easy way to find information about the content of the Horst. Finally, it is a fun, 
technical and modern way to find your way.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Het Facilitair Bedrijf zet zich in voor betere en duurzame faciliteiten op de campus. In de 
universiteitsgebouwen is vaak een servicedesk aanwezig waar informatie gevraagd kan 
worden. Verder bestaat het Facilitair Bedrijf uit een aantal afdelingen, elk met een eigen 
taak [1]. Een overzicht van deze afdelingen is te vinden in figuur 1 en verdere toelichting 
van de afdelingen is te vinden in bijlage A. Verder zijn er veel variërende projecten 
geweest van het Facilitair Bedrijf. Zo komt er een bloem bij de hoofdingang te staan, 
maar zet het FB zich ook in voor duurzame disposables. In bijlage A is ook beschreven 
wat de afdelingen van het FB inhouden en wat recente projecten zijn geweest.

Een project wat in april en mei heeft plaatsgevonden, is het bouwen van de nieuwe 
servicedesk in de Horst. De servicedesk heeft een vriendelijker en toegankelijkere 
uitstraling door de open balie. Verder sluit het goed aan op de Horst. Wat er echter 
mist, is een echte eyecatcher in de hoofdingang van de Horst. Een eyecatcher wat ook 
dienst doet als visitekaartje voor de faculteit CTW. Daarnaast moet het aansluiten aan 
de facilitaire en veiligheidseisen van het Facilitair Bedrijf. Het mag de doorgang niet 
verstoren. 

Het doel van deze opdracht is dus het ontwerpen van een eyecatcher wat aansluit 
op de faculteit CTW. Verder moet het passen bij de Universiteit Twente en de Horst. 
Naast deze faculteit, zitten er ook een aantal studies van de faculteit TNW in de Horst 
gevestigd. Om het doel te bereiken wordt als eerste onderzoek gedaan naar de visie 
van de UT. Verder worden de kenmerken van de Horst en CTW in kaart gebracht, dit 
wordt mede gedaan door vragenlijsten. Hierdoor kunnen er eisen opgesteld worden, 
waarna de analysefase is afgerond en er ideeën gegenereerd kunnen worden. Verder 
worden er een paar ideeën uitgewerkt tot concepten en wordt één concept uitgewerkt 
tot uiteindelijk ontwerp van de eyecatcher. In dit hoofdstuk worden de materialen, 
productiewijze en kostprijs bepaald. Verder wordt er een interface getest en daarna 
verbeterd. Als laatste worden er nog aanbevelingen gedaan en wordt er een conclusie 
getrokken over het ontwerp van de eyecatcher.

In figuur 2 is een overzicht gegeven van de opdracht.

Figuur 01. Mindmap van het FB
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Figuur 02. Mindmap van de eyecatcher
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Hoofdstuk 2 Universiteit Twente
De te ontwerpen eyecatcher komt in de ontvangsthal van de Horst te staan. Niet alleen moet de 
eyecatcher bij de Horst en de bijbehorende faculteiten passen, ook moet het duidelijk zijn dat de 
eyecatcher bij de Universiteit Twente hoort. Vandaar dat de visie van de Universiteit Twente hier 
wordt beschreven. Wat allemaal te maken heeft met de UT is overzichtelijk weergegeven in figuur 
3 hieronder.

High Tech Human Touch
De Universiteit Twente richt zich op het krijgen van een sterker technologisch profiel 
in een sociaal maatschappelijke context. De wereld wordt steeds internationaler en 
digitaler, waardoor de UT alert moet blijven en de toekomst in eigen handen houden 
zien te houden [2]. Verder zegt collegevoorzitter Victor van der Chijs nog dat de 
technologie voorop staat, maar de maatschappelijke impact minstens zo belangrijk is. 
De maatschappij en technologie zijn continu in ontwikkeling [3].

Ondernemerschap is en blijft een belangrijke rol voor de Universiteit Twente. Volgens 
Van der Chijs moet de Universiteit Twente dat ook uitstralen. ‘Om ondernemend 
te blijven, is het belangrijk slagvaardig en voortdurend alert te zijn. Ook moet de 
UT collectieve intelligentie aanbieden en bedrijven interesseren om strategisch 
overeenkomst aan te gaan met de universiteit. Hier horen risico’s bij, maar het 
belangrijkste is dat de intentie om te willen ondernemen aanwezig is. Als UT moeten we 
midden in de samenleving staan: een spin zijn in het web richting bedrijven, overheid en 
landen om ons heen.’ [3]

‘High tech, human touch’ betekent dat de Universiteit Twente voortdurend op 
de uitkijk staat voor onverwachte combinaties van onderzoek en onderwijs en 
altijd met het oog op de behoeften van de samenleving. De Universiteit Twente 
werkt nauw samen met grote bedrijven, kleine ondernemingen, ziekenhuizen en 

Figuur 03. Mindmap van de UT
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overheidsorganisaties. Victor van der Chijs zegt het volgende: ‘To stay competitive in 
this rapidly changing world, a university has to show courage and find combinations 
previously undreamt of. In this way, technology can be a true driver for change, 
innovation and progress in society.’ [4]

Vision 2020
Vision 2020 beschrijft de visie van de Universiteit Twente over hoe zij de UT in 2020 zien. In figuur 
4 is een overzicht van Vision 2020 weergegeven.

 
De Universiteit Twente is dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert 
en snel en adequaat reageert op veranderingen in haar omgeving [4]. De UT is 
innovatiegericht op het wetenschappelijk en maatschappelijk gebied. Ook is de 
technologie een belangrijk onderdeel en heeft de UT een internationaal profiel, met 
een inspirerende leeromgeving wat veel ruimte biedt voor innovatie, creativiteit en 
ondernemerschap op en rond de campus [5]. De ondernemende Universiteit Twente 
weet het verschil te maken in de samenleving door het combineren van technologische 
en maatschappelijke wetenschappen en leidt studenten op die hun hoogwaardige 
kennis kunnen combineren om oplossingen voor de vragen van de toekomst te 
ontwerpen in binnen en buitenland. De UT zet zich in op het gericht innovatief 
combineren in onderzoek en in onderwijs en wil voorop lopen met vernieuwende, 
toepasbare kennis en een uniek onderwijsaanbod [4].

In 2020 staat de UT als wetenschappelijke en maatschappelijke vernieuwer met een 
technologisch en internationaal profiel bekend om een inspirerende, internationale 
leeromgeving. In 2020 is de Universiteit Twente de ondernemende, excellente 
universiteit waar alumni en medewerkers trots op zijn, vanwege de unieke wijze 
waarop creativiteit, oplossingsgerichtheid en ondernemerschap er tot uiting komen. 
Doordat de ruimte op en rond de campus voor vernieuwing, durf en creativiteit 

Figuur 04. Mindmap van Vision 2020
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zorgen, worden studenten, wetenschappers en ondersteuners aangetrokken, zowel 
nationaal als internationaal [4]. De UT biedt wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 
in technologieën zoals ICT, Nanotechnologie, Biomedische technologie, Geo-informatie 
Wetenschappen en Engineering, maar ook in Gedragswetenschappen en Management 
& Sociale Wetenschappen [5]. Er wordt een slimme synergie gecreëerd via verbinding 
met en samenwerking tussen de verschillende vakgebieden: High Tech, Human Touch 
[4]. 

Onderwijs
De brede opleidingsprogramma’s met veel individuele keuzeruimte van de UT geven 
niet alleen inhoudelijke kennis, maar zijn ook gericht op het ontwikkelen van de 
vaardigheden op drie terreinen, namelijk ondernemen, onderzoeken en ontwerpen. Op 
die manier leidt de UT de studenten op die inhoudelijk en persoonlijk sterk ontwikkeld 
zijn en kunnen de alumni hun hoogwaardige kennis toepassen en bruikbaar maken 
en zijn ze bewust van de samenhang tussen technologie, mens en maatschappij. De 
campus wordt intensief benut, doordat de theorie in praktijk wordt gebracht op de 
campus en in de omgeving, zoals Kennispark Twente [4]. 

Global Citizens
De campus is een plek met diversiteit en mobiliteit, waar studenten voorbereid kunnen 
worden op een internationale carrière door internationale ervaringen op te doen 
tijdens de studie [5]. De Universiteit Twente bevat naast buitenlandse studenten en 
medewerkers ook veel contacten met universiteiten en bedrijven in het buitenland. 
Op die manier worden studenten gestimuleerd om een deel van hun studie in het 
buitenland te volgen en hier kennis te vergaren [6]. 

Onderzoek
Technologie en de rol van technologie in de samenleving staat centraal in het 
onderzoek van de UT. De UT zet samen met het (internationale) bedrijfsleven en met 
overheden vernieuwende projecten op. Samen met Business Development Teams 
worden de aanpak en projectresultaten geoptimaliseerd. Verder is flexibilisering van 
het onderzoeksprogrammering en het aantrekken van ambitieus onderzoekstalent 
belangrijk om vernieuwend en maatschappijgericht te blijven [4]. 

Societal Impact
De Universiteit Twente is niet alleen gefocust op de technologie, maar ook 
maatschappelijke en economische invloeden zijn belangrijke aspecten bij de 
beoordeling van strategische keuzes. De kracht ligt in het leveren van antwoorden 
door geïntegreerde onderzoeken [5]. De UT zorgt ervoor dat de onderzoeksresultaten 
worden ingezet in de maatschappij en dat ze bijdragen aan het verbeteren van de 
levens van mensen [6].

Entrepreneurial
De strategie van de UT is gericht op het uitbreiden van ondernemerschap naar 
ondernemendheid van alle medewerkers in alle lagen van de organisatie en om dit 
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wereldwijd steviger te verkondigen [4]. De positie van de UT wordt versterkt door het 
verhogen van het aantal spin-off bedrijven, vooral in samenwerking met Kennispark. 
De UT ondersteunt succesvolle, creatieve en originele innovaties in onderzoek, 
onderwijs en commerciële kennisoverdracht. Risico’s worden genomen en grenzen 
worden verlegd om samenwerkingen aan te gaan aantrekkelijk te maken. De Gallery 
is het centrum voor innovatie op de campus van de Universiteit Twente [5]. Het biedt 
ruimte aan spin-offs van de UT en studentondernemers en stimuleert daarmee het 
ondernemerschap van de UT. [6]

Excellence in combinations
De UT biedt unieke en succesvolle opleidingen aan, door het combineren van 
vakgebieden en het reageren op de vraag vanuit de maatschappij. Hiermee weet 
de Universiteit Twente zich te onderscheiden van andere universiteiten. Door de 
ontwikkelende technologie en het combineren van onderzoeksgebieden is de UT in 
staat adequaat te reageren op de maatschappij [6]. High tech, human touch.

Kennispark Twente  
De universiteit werkt veel samen met Kennispark Twente.

Kennispark Twente bestaat uit een management van drie leidinggevenden, waarvan 
elk ondersteund wordt door een klein team van professionals. Het doel van Kennispark 
Twente is het ontwikkelen van een ecosysteem voor innovatief ondernemen in de 
regio Twente. Dat wordt gedaan door de onder andere ondersteuning voor innovatieve 
starters, gezamenlijke innovatie door samen te werken MKB bedrijven, lokale industrie 
en universiteiten, waaronder de Universiteit Twente, en door een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat, het creëren van de goede omgeving voor innovatieve bedrijven en 
het aantrekken van nieuwe vestigingen naar Twente.

De Innovatiecampus Kennispark in Enschede is een dynamische locatie waar meer 
dan 380 bedrijven werken aan de ontwikkeling en innovaties. De locatie zorgt voor een 
gastvrije cultuur voor innovatieve ondernemers en kansen voor de ontwikkeling en 
groei van bedrijven [7].
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De huisstijl 
Omdat de huisstijl heel kenmerkend is voor de Universiteit Twente, is het belangrijk om te weten 
wat de huisstijl uitstraalt.

Het was volgens Tom Dorresteijn belangrijk dat je aan de huisstijl moet kunnen zien 
en voelen dat het de Universiteit Twente is. Dit was voorheen nog niet het geval, op de 
campus ook niet. Terwijl een universiteit met campus uniek is. Op de campus was het 
bijzonder rustig en kon men niet voelen of zien dat het van de Universiteit Twente is. 
Daarom moest er een huisstijl komen wat herkenbaar is voor de UT, dat als één klein 
deel zichtbaar is, men meteen weet en voelt dat het de UT is [8]. Dit is met de huisstijl 
dan ook gelukt. De standaard regeltjes zijn van de tafel afgegooid en een nieuwe 
innovatieve huisstijl is daardoor ontstaan. Het is kenmerkend aan de Universiteit 
Twente doordat de huisstijl innovatief, bijzonder, onderscheidend en heel divers is. En 
het geeft de volgende sterke boodschap af: ‘dit is een universiteit die iets bijzonders te 
bieden heeft.’ De huisstijl bestaat uit vele verschillende vormen, die op verschillende 
manieren worden gebruikt. Dit toont aan dat de Universiteit zorgt voor diversiteit 
en veelzijdigheid onder de mensen, faculteiten en organisatie-onderdelen. Een 
tegenhanger van het arsenaal aan vormen is het woordmerk: UNIVERSITEIT TWENTE. 
wat een krachtig en nuchter, no nonsense-mentaliteit karakter heeft. Dit woordmerk 
onderscheid zich van andere logo’s van universiteiten en heeft een opvallende 
uitstraling van rust en kracht, zie figuur 5. 

De vormen staan symbool voor wetenschap, mens en technologie, studie & onderzoek, 
het onbegrensde en voluntaristische karakter daarvan. Sommige vormen zijn 
ontworpen, anderen zijn afgeleid van programma’s op de UT [9]. De huisstijl bestaat uit 
veel verschillende vormen, toch vormt het een identiteit en is het heel herkenbaar. Ook 

Figuur 05. Logo’s van andere universiteiten
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geeft de stijl meer kleur, variëteit en dynamiek, wat heel belangrijk is voor de UT. Verder 
is het flexibel en kunnen de vormen met de tijd mee ontwikkelen. Ook geeft het beeld 
een persoonlijk en menselijk aspect weer, wat laat zien dat de UT een universiteit is 
menswetenschappen en technologie combineert.

De huisstijl komt in twee verschillende stijlen voor, namelijk wit en zwart, zie figuur 6. De 
vormen op een zwarte achtergrond zorgen voor nieuwsgierigheid en de spanning van 
ontdekking. Op een witte achtergrond zorgt het voor helderheid en feitelijkheid.

Conclusie van UT
De Universiteit Twente richt zich op een steeds meer technologisch profiel in combinatie 
met maatschappelijke wetenschappen. Innovatief en ondernemend zijn is iets wat erg 
belangrijk is. Ook het combineren van onderwijs en onderzoek wordt veel gedaan. 
De Universiteit Twente wil dit ook al te graag uitstralen. Verder blijft het zich focussen 
op de toekomst, dit is te zien in de vision 2020. De UT wil studenten zo goed mogelijk 
opleiden en voorbereiden op de toekomst en ervoor zorgen dat de studenten later 
trots zijn op de UT. Ze leiden studenten op die niet alleen inhoudelijke kennis hebben 
opgenomen en hun vaardigheden hebben ontwikkeld, maar die ook persoonlijk sterk 
zijn ontwikkeld. Tot slot is het belangrijk dat de UT een internationaal profiel krijgt. 

Figuur 06. Verschillende stukjes uit de huisstijl van de UT
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Hoofdstuk 3 Campus 
Voor de Universiteit Twente is de campus erg belangrijk, dat blijkt ook uit de vision 2020. Het is de 
enige universiteit met een campus als deze. Hier wordt de visie van de campus beschreven.

Visie
De campus verwelkomt zo’n 9.500 studenten en 3000 werknemers, wetenschappers 
en ondersteunend personeel. De campus is de plek waar de academische vormgeving 
plaatsvindt. Het is de plek voor ontmoeting, ontwikkeling en verbinding voor studenten 
en medewerkers. De campus wordt gekenmerkt door specifieke functies, zoals optimale 
onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten, woon-, sport- en ontspanningsvoorzieningen, 
etalage, proeftuin, podium voor kennis en toepassingen, horeca, zorg, detailhandel 
en een goede verbinding met Kennispark Twente. De campus heeft een open, 
internationaal en ondernemend karakter. Op de campus kun je leren en wonen ook is 
er plek voor recreatie, zorg, ontmoeten, ondernemen en werken. Het heeft een sociaal 
en vormend karakter en is vooral gericht op studenten. Het economische karakter is 
gericht op de regio en externe gebruikers [10]. 

Er zijn verschillende activiteiten op de campus om te voldoen aan een plek voor 
ontmoeting, ontwikkeling en verbinding. Door middel van het Sportcentrum kunnen 
studenten, medewerkers en externen verschillende sporten beoefenen, zowel binnen 
als buiten. Er zijn verschillende cultuurverenigingen die hun activiteiten organiseren in 
de Vrijhof Cultuurcentrum. Verder bevat de campus studentenwoningen die in handen 
zijn van Woningstichting De Veste/Acasa. Ook zijn er nog  60 medewerkerswoningen op 
de campus te vinden. Ook zijn er ruim 50 conferentiezalen met een ruimte geschikt voor 
groepen tot 1000 personen, bijvoorbeeld de Waaier en de Vrijhof [10].

Op de campus zijn verschillende gebouwen of kunstobjecten te vinden, met elk een 
eigen betekenis, zie figuren 7 en 8. Zo ook de eyecatcher van de campus, welke is te 
vinden bij de hoofdingang. Dit is het ontwerp van 2,5 meter hoge en 32 meter lange 
letters wat het woord ‘University of Twente.’ vormt. Deze letters zijn nog groter dan de 
letters ‘I Amsterdam’ van Amsterdam. Door de grootte valt de eyecatcher op. Verder zijn 
er bij de hoofdingang verschillende vlaggen te vinden, zo ook de Nederlandse vlag en 
een Engelse vlag. Dit laat zien dat het een internationale universiteit is. Wat ook opvalt 
is de grote banner die aan het gebouw de Spiegel bevestigd is. Voorheen stond hier de 
slogan van de Universiteit Twente op, namelijk High Tech Human Touch. Nu wordt er 
reclame gemaakt voor een zomer cursus. Deze banner wordt vaak gebruikt voor het 
aankondigen van bepaalde evenementen, zoals bijvoorbeeld de Open Dagen. Door de 
grootte van de banner is deze al vanaf een grote afstand goed te zien.
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Een iets kleiner, toch opvallend object is het scherm bij de hoofdingang van de campus. 
Dit scherm is goed te zien wanneer men de campus op komt. Op dit scherm worden 
ook verschillende evenementen aangekondigd. Iets verder op de campus, naast de 
sportvelden staat een groot bord met daarop de tekst: ‘welkom op de campus’. Ook dit 
staat in de huisstijl van de UT.

Op de campus staan verschillende zuilen, borden en schermen. Hiermee heeft men de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld een poster van een evenement aan te bevestigen. Dit 
zijn de enige plekken waar communicatie-uitingen op bevestigd mogen worden, elk 
ander object op de campus is niet toegestaan. Om hier gebruik van te maken, moet 
er een aanvraag ingediend worden. Deze aanvraag moet door het Facilitair Bedrijf 
goedgekeurd worden. Hierbij is veiligheid een van de belangrijkste aspecten. Verder 
gaat het Facilitair Bedrijf over de bevestiging, de houdbaarheid en duurzaamheid, de 
mogelijke schade en het onderhoud van de uiting. Ook moet de uitstraling van de uiting 
aansluiten aan de huisstijl en identiteit van de Universiteit Twente. De boodschap moet 
afkomstig zijn van de Universiteit Twente of moet de UT aanspreken en bijdrage aan het 
High Tech Human Touch gevoel [11].

Figuur 07. Verschillende objecten op de campus
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Conclusie
De campus is erg belangrijk voor de UT. Volgens de universiteit is dit de plek om kennis 
op te doen en voor persoonlijke ontwikkelingen. Het is de ideale plek om studie en 
ontspanning te combineren en er zijn variërende activiteiten te doen. 

Figuur 08. Verschillende objecten op de campus
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Hoofdstuk 4 De Horst 
De eyecatcher moet ook passen bij de Horst, het komt immers in de ontvangsthal van de Horst te 
staan. Daarom wordt de Horst onderzocht.

In de Horst wordt al van oudsher techniekopleidingen van de faculteit CTW gegeven. 
Tegenwoordig wordt er hier ook onderwijs gegeven aan de opleidingen van de faculteit 
TNW. Ook het onderzoeksinstituut Mira is gevestigd in de Zuid-Horst. Verder zit ook 
het instituut voor biomedische technologie en technische geneeskunde in de Horst, 
waar onderzoek gedaan wordt naar hoe nieuw botweefsel gevormd wordt [12]. Meer 
informatie over de opleidingen die hier plaatsvinden, komt in hoofdstuk 6 aan bod.

Ontvangsthal 
De ontvangsthal van de Horst is een grote open ruimte waar de nieuwe servicedesk 
goed op aansluit, zie figuur 9 en bijlage B. Voorheen waren hier rode blokken te vinden, 
nu staat er alleen een bewegwijzeringsbord. Links van de draaideur is een zit plek voor 
gasten te vinden en rechts zit de servicedesk. Verder is de open ruimte behouden door 
vitrines en planten aan de zijkanten van de ruimte te plaatsen. In deze vitrines worden 
verschillende projecten tentoongesteld. Ook in de draaideur zijn projecten neergezet. 
Boven de liften zijn vijf schermen te vinden. Hierop is verschillende informatie te 
vinden, veelal over evenementen die plaats gaan vinden. Verder staat er een kleine 
kast naast de servicedesk met de UT Nieuws erin. Links hangt boven de trap nog een 
doorzichtig scherm waarop nieuws geprojecteerd wordt door een beamer. Aan de linker 
muur achter de trap staan nog verschillende projecten opgesteld, zoals een boot, en 
rechts aan de muur hangt een auto. Achterin is de kantine te vinden, een plek waar 
veel mensen langskomen en waar mensen voor bijvoorbeeld een diploma uitreiking 
ontvangen worden met een kop koffie of thee.

Figuur 09. De ontvangsthal van de Horst
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Stijl
Vooral de kleuren rood en blauw zijn kenmerkend voor de constructie van de Horst. 
Over het algemeen zijn er in de Horst alleen maar rechte vormen te vinden, toch is de 
zit plek naast de draaideur rond en zijn de tafels op de tweede verdieping ook rond. 
Verder zijn er verspreid door de Horst veel vitrines geplaatst. In deze vitrines zijn 
projecten van verschillende studies te vinden. Daarnaast zijn er veel schermen te vinden 
in de Horst. Ook hier zijn projecten van verschillende opleidingen te vinden. Tevens zijn 
er reclameborden te vinden in de Horst. Ook de studieverenigingen hebben een eigen 
reclame bord. 
De nieuwe servicedesk zorgt voor een open en rustige uitstraling, zie figuur 10. Dit 
komt natuurlijk doordat het niet meer een hok is. Ook doordat de balie niet meteen 
op de grond staat, maar op een kleine stalen balk die niet direct te zien is. Verder 
zorgt de kleur wit voor rust. Achter de balie is een verhoging geplaatst, zodat de 
medewerkers hoger komen te zitten. Hierdoor zijn de medewerkers niet verstopt achter 
de beeldschermen en kunnen ze de gasten goed aankijken.  Tot slot is de houten plank 
met de tekst ‘servicedesk’ een kenmerkend aspect.

Vragenlijst
Organisatie
Om de kenmerken van de Horst beter in kaart te brengen, zijn er twee verschillende 
vragenlijsten gemaakt, één voor de docenten en medewerkers en één voor de 
studenten. Verder zijn er vragen bedacht om een beter zicht te krijgen over wat voor 
functies de eyecatcher moet gaan vervullen.

Figuur 10. De nieuwe servicedesk
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De volgende vragen zijn gesteld aan de organisatie:
1. Faculteit?
2. Werkt u vaak in de Horst?
3. Wat doet u allemaal in de Horst? (Zit u vaak op één plek of bent u overal en   
 nergens?)
4. Wat is kenmerkend aan de Horst?
5. Waarin verschilt de Horst met andere gebouwen volgens u?
6. Wat mist u in de centrale ingang van de Horst?
7. Welke problemen komt u tegen in de Horst?
8. Wat zou u toe willen voegen aan de Horst?

De resultaten van de vragen zijn te vinden in bijlage C en de resultaten van vraag 3 
wordt gebruikt in hoofdstuk 7 Doelgroep. Hieronder wordt kort beschreven wat de 
belangrijkste en meest voorkomende antwoorden waren.

De kenmerken van de Horst zijn overzichtelijk weergegeven in een figuur 11. De eerste 
rij zijn de antwoorden van de organisatie, de laatste rij zijn de antwoorden van de 
studenten en de middelste rij hebben beide groepen genoemd.

Figuur 11. Kenmerken van de Horst
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Uit de vragenlijst met de organisatie komt naar voren dat de Horst een oud gebouw 
is, dit verschilt met andere gebouwen. Verder heeft de Horst een grote diversiteit 
aan opleidingen, zijn er betere collegezalen en is het de thuisbasis voor design & 
engineering, al komt dit niet duidelijk naar voren in het gebouw zelf. Verder heeft de 
Horst een grote ontvangsthal in het midden van het gebouw, maar mist het iets wat 
bezoekers kan imponeren bij binnenkomst. De Horst oogt heel functioneel in plaats van 
mooi. 

Uit de antwoorden blijkt dat het nog niet duidelijk is wat er allemaal in de Horst gebeurt. 
Het design en engineering komt weinig naar voren en ook het onderwijs en onderzoek 
wordt niet genoeg getoond. Verder mist er een duidelijke bewegwijzering, aangezien 
de Horst voor (nieuwe) bezoekers onoverzichtelijk kan zijn. Dit blijkt dan ook het meest 
voorkomende probleem te zijn. 

De organisatie laat blijken meer duidelijkheid over de inhoud van de Horst toe te willen 
voegen. Ook een goede bewegwijzering met eventuele kleurcode zou bezoekers helpen 
de goede kamer te vinden. Tot slot noemen ze het toevoegen van persoonlijkheid en 
iets meer fun. Een eyecatcher zou volgens de organisatie een goede toevoeging zijn.

Studenten
De volgende vragen zijn gesteld aan studenten:
1. Faculteit?
2. Studie?
3. In welk jaar zit je?
4. Hoe vaak ben je in de Horst te vinden?
5. Waarom zit je in de Horst?
6. Wat is kenmerkend aan de Horst (in vergelijking met andere gebouwen)?
7. Wat valt je op als je de Horst binnen loopt?
8. Wat mis je in de Horst?
9. Welke problemen kom je tegen in de Horst?
10. Wat zou je willen toevoegen aan de Horst? Het mag echt van alles zijn.

De antwoorden van de vragen zijn te vinden in bijlage D. Het resultaat van antwoord 5 
wordt ook beschreven in hoofdstuk 7 Doelgroep. Hieronder wordt kort beschreven wat 
de belangrijkste en meest voorkomende antwoorden waren.

Uit de antwoorden van de studenten blijkt dat de ingang een grote open ruimte is met 
herkenbare rode blokken. Ook kan men meteen elke kant op, naar de collegezalen, de 
lift, de horsttoren, de kantine, studeerplekken of naar de kelderverenigingen. Verder is 
de constructie met de rode en blauwe kleuren ook een opvallend aspect van de Horst. 
Ook worden de vitrines met de ontworpen producten vaak genoemd en vinden de 
meeste studenten de Horst toch wel oud ogen. Tot slot valt de auto aan de muur niet 
meer op, deze is twee keer genoemd.

Ook de studenten willen een betere bewegwijzering. Verder missen ze iets wat 
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kenmerkend is voor de Horst, het mag meer techniek uitstralen. Ook iets om de 
opleidingen te vertegenwoordigen mist. Verder willen sommige studenten meer en 
betere zitplekken en mist een echt ontvangst nog.

Een veelvoorkomend probleem is dat alles op elkaar lijkt en daardoor de weg vinden 
lastig kan zijn. Ook het wachten op de lift kan lang duren en het is niet te zien op welke 
verdieping de lift is. Verder zijn studeerplekken vaak vol en is het lastig om met een 
project te werken op een plek.
 
De studenten zouden graag iets interactiefs toevoegen om meer duidelijkheid te 
verkrijgen. Verder is het toevoegen van een plattegrond, studieplekken, inspiratiemuur, 
een informatiezuil en een welkomstscherm vaak genoemd. Ook willen sommige 
studenten dat de Horst meer techniek en onderzoek uitstraalt, iets wat bij de vorige 
vragenlijst ook naar voren kwam. 

Conclusie
Uit de resultaten van de vragenlijsten bleek veel overeenkomst te zitten tussen de 
docenten en studenten. Beide groepen willen dat de Horst meer techniek uitstraalt en 
moet het duidelijker worden wat er allemaal in de Horst gebeurt, qua opleidingen. Ook 
een plattegrond of duidelijke bewegwijzering is een aspect wat beide groepen zouden 
willen toevoegen.

Aan de hand van de resultaten uit de vragenlijst en de vormen van de Horst, zijn 
er verschillende collages gemaakt. Ze zijn gerelateerd aan vierkante vormen, wat 
kenmerkend is voor de Horst. Deze zijn te vinden in bijlage E.



30  

Hoofdstuk 5 Universiteitsgebouwen

De Waaier
In de Waaier bevinden zich de twee grootste collegezalen van de Universiteit Twente. 
Deze zalen kunnen samengevoegd worden tot één zaal waar er zo’n 800 personen in 
kunnen. De kleinere zalen worden gebruikt voor promoties en oraties. Tot slot zit hier 
het studentenrestaurant Mensa [12].

De ontvangsthal van de Waaier is leeg. Het is te vergelijken met die van de Horst. Een 
grote open ruimte met daarin de servicedesk geplaatst. Voor de kantine is er een soort 
van ontvangst te vinden, zie figuur 12. Er zijn zitplekken en statafels, verder staat er een 
grote rolbanner en een poster met informatie over het eten erop. Ook hangt er nog een 
scherm waarop aangegeven staat waar welk college wordt gegeven.

De Vrijhof
De Vrijhof is het cultuurgebouw van de Universiteit Twente. Hier vinden voorstellingen, 
concerten en lezingen plaats. Ook zit in dit gebouw de bibliotheek, de redactie van UT-
nieuws, studentenbegeleiding en de studentenadministratie [12]. 

De ingang van de bibliotheek is ook een open ruimte. Hierin staat een 
bewegwijzeringsbord en daarnaast staat nog een poster bord. Iets verder naar links is 
er een zitplek gecreëerd. De andere ingang van de Vrijhof bevat ook een zitplek. Verder 
zijn er aan de muur veel posters opgehangen en zijn er verschillende brochures en 
bladen welke men kan lezen, zie figuur 13. Ook staat er nog een plant in de ruimte en 
bevindt hier ook de servicedesk.

Figuur 12. De Waaier
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Zilverling
De Zilverling is een universiteitsgebouw dat te maken heeft met elektrotechniek, 
wiskunde en informatica. In dit gebouw is het SmartXP-lab gevestigd. Ook zijn er de 
studentenwinkels Stores en IAPC te vinden. Hier worden elektronica, computers en 
computeronderdelen verkocht [12]. 

Ook deze ruimte is groot en open, zie figuur 14. Hier kan men het UT Nieuws 
meenemen en verder staan er rolbanners van de verschillende opleidingen. Op de vloer 
is ook nog een afbeelding te vinden.

Figuur 13. De Vrijhof

Figuur 14. Zilverling
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Spiegel
Hier bevinden zich administratie-afdelingen, zoals de personeelsafdeling, de 
salarisadministratie, de bestuursdiensten en marketing & communicatie. Ook de 
Beveiliging zit in dit gebouw en in de aanbouw Vleugel zit het College van Bestuur [12]. 
Via de zij ingang van de Spiegel is er een scherm te vinden met daarop een rooster.  

Ook in de hoofdingang van de Spiegel zijn schermen te vinden, zie figuur 15. Op een 
scherm was het nieuws te lezen. Verder is de ontvangsthal een grote open ruimte met 
de servicedesk op dezelfde plek als bij de Horst, namelijk rechts van de ingang. Ook is 
hier en daar reclame te vinden en ook het UT Nieuws is weer mee te nemen. Verder 
staan er verschillende planten in potten verspreid over de ruimte en hangt er links aan 
de muur een grote poster van het Solar Team Twente.

Ravelijn
In de Ravelijn is de faculteit Management en Bestuur gevestigd. Hier worden de 
opleidingen technische bedrijfskunde, bestuurskunde, bedrijfsinformatietechnologie, 
European studies en gezondheidswetenschappen gegeven. Het verlengde van de 
Ravelijn is de Citadel. Dit gebouw bevat het IT-helpdesk, waar men terecht kan met 
computerproblemen [12].

In de Ravelijn bevindt zich een glazen wand met daarop tekst in verschillende 
talen, zie figuur 16. Dit is het eerste wat opvalt en is iets anders dan wat in andere 
universiteitsgebouwen te vinden is. Verder is ook hier de ontvangsthal een grote open 
ruimte met daarin de servicedesk en plekken om te zitten. Ook hier is verspreid reclame 
te vinden en staan er vitrines met daarin producten wat men kan kopen. 

Figuur 15. De Spiegel
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Cubicus
Dit is het gebouw van de gedragswetenschappelijke opleidingen. De helft van het 
gebouw is in 2002 afgebrand. Verder is het gebouw bekend als doolhof, hier is 
verdwalen niet moeilijk [12].

De Cubicus heeft een kleine en ietwat drukke ontvangsthal. Er hangt één scherm 
waarop nieuws te vinden is. Verder heeft het aan de rechterkant een klein hoekje 
waar men kan zitten en is links te servicedesk te vinden, zie figuur 17. Van een echte 
ontvangsthal is eigenlijk geen sprake. Dit komt doordat het klein is en men al meteen in 
een studeerruimte komt.

Figuur 16. De Ravelijn

Figuur 17. Cubicus
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Carré
Dit is het nieuwe gebouw met technisch-natuurwetenschappelijke opleidingen. Hier zijn 
het natuur- en scheikundige laboratoria, elektronica, de robotica-labs en het centrum 
voor Technische Geneeskunde te vinden [12].

Om Carré binnen te komen, kan men via zij ingangen gaan of via de hoofdingang van de 
Waaier. Een eigen ontvangsthal heeft Carré niet.

In bijlage F zijn nog meer foto’s van de ontvangsthallen van de universiteitsgebouwen 
weergegeven. Verder is er nog gekeken naar andere ontvangsthallen, deze zijn te 
vinden in figuur 18. 

Conclusie
De ontvangsthallen van de meeste universiteitsgebouwen zijn groot en open. Alleen die 
van de Cubicus is klein en druk. Opvallend is dat de zitplekken in de ontvangsthallen 
niet direct opvallen als men een van die gebouwen binnenloopt. Verder zijn er veel 
reclamebladen en posters te vinden in de ingang, net als UT Nieuws. Ook heeft de 
servicedesk een uitstraling passend bij het gebouw waar het in staat. Er zijn in een 
aantal gebouwen schermen te vinden waarop een tekst staat of waarop de roosters 
staan. Tot slot heeft eigenlijk de Ravelijn als enige een eyecatcher. De glazen wand met 
tekst in verschillende talen geschreven, is iets kenmerkends van de Ravelijn.
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Figuur 18. Andere ontvangsthallen
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Hoofdstuk 6 Faculteiten in de Horst
Om een nog beter beeld te krijgen van de Horst worden hier de studies beschreven. Op deze 
manier wordt duidelijk wat er allemaal gebeurt in de Horst op studiegebied.

In de Horst zitten verschillende studies gevestigd, waaronder ook de studies van de 
faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW). Deze faculteit bestaat 
uit drie bachelor opleidingen, namelijk Industrieel Ontwerpen, Civiele Techniek en 
Werktuigbouwkunde en heeft op dit gebied ook vijf masteropleidingen. Verder zijn er 
rond de 1800 bachelor- en masterstudenten van deze faculteit, 300 medewerkers en 
150 promovendi [13]. 

Ook van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) zijn er studies 
die gegeven worden in de Horst, namelijk Biomedische Technologie, Technische 
Geneeskunde, Scheikundige Technologie en Advanced Technology [14].

Faculteit CTW
Civiele Techniek
Civiele techniek gaat over het ontwerpen, construeren en het beheren van 
infrastructuur en grote bouwwerken. Bij deze opleiding wordt de techniek en de 
organisatie daaromheen gecombineerd. Men leert bij Civiele Techniek vaardigheden, 
zoals communicatie, project- en procesmanagement. Verder bestaat het uit drie 
kernthema’s, namelijk bouwen, verkeer en water. Er worden functioneel ontwerpen 
van bouwwerken gecreëerd en het bouwproces moet gemanaged worden. Er 
wordt gekeken naar de combinatie van infrastructuur, mobiliteit en duurzame 
transportsystemen en bij waterbeheer gaat het over verschillende disciplines als 
vloeistofmechanica en stromingsleer en werkterreinen als water- en kustbeheer, 
stuwmeren, waterstromen en hoogwaterbescherming [15]. 

Kenmerkend aan Civiele Techniek aan de UT is dat de projecten gericht zijn op actuele 
problemen en het is kleinschalig. 

Industrieel Ontwerpen
De opleiding Industrieel Ontwerpen bestaat uit techniek en creativiteit. Hiermee worden 
verschillende consumentenproducten ontworpen of verbeterd. Er komen verschillende 
aspecten bij kijken. Producten moeten functioneel zijn, maar ook bijvoorbeeld 
gebruiksvriendelijk, ergonomisch en aantrekkelijk. Verder wordt er ook gekeken naar 
hoe het product goed te verpakken en vervoeren is. Ook wordt er tijdens de opleiding 
geleerd hoe producten geproduceerd kunnen worden en is het maken van werkende 
prototypes in projectgroepen ook een onderdeel van de studie. De opleiding zorgt 
ervoor dat studenten op wetenschappelijk niveau fundamentele kennis opdoen over 
technische mogelijkheden en marktbewegingen [16]. 

Kenmerkend aan Industrieel Ontwerpen is dat echte opdrachten uit de industrie 
ontworpen kunnen worden en daarmee ook in de winkel kunnen belanden. Het is 
kleinschalig en combineert techniek met creativiteit. Verder bevat de studie veel 
variërende vakgebieden.
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Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde is een brede technische opleiding. Tijdens deze opleiding 
leren studenten machines, constructies of processen te ontwerpen, verbeteren en 
onderhouden. Fundamentele kennis wordt omgezet in maatschappelijke relevante 
oplossingen. Daarom staat afstemming van theorie op praktijk centraal door te 
werken met projectgroepen. Tijdens projecten wordt een opdracht uitgevoerd wat 
kan resulteren in een werkend prototype. Werktuigbouwkunde gaat vooral over hoe 
producten worden gemaakt en waarom producten werken zoals ze werken [17]. 

Kenmerkend aan Werktuigbouwkunde is dat het een brede technische studie is, gericht 
op het ontwerpen, organiseren en/of onderzoeken van oplossingen.

Faculteit TNW
Advanced Technology
Advanced Technology is een Engelstalige technische opleiding die aansluit bij de 
behoeften van de samenleving. Het combineert technische en natuurwetenschappelijke 
disciplines, waardoor innovatieve en verassende oplossingen bedacht kunnen worden 
voor nieuwe problemen. Er wordt geleerd hoe kennis van verschillende vakgebieden 
gecombineerd kunnen worden. Studenten leren hoe ze de kennis moeten toepassen 
om projecten te voltooien en problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken 
om tot een multidisciplinaire oplossing te komen [18].

Kenmerkend aan Advanced Technology is dat het alleen gegeven wordt aan de 
Universiteit Twente. Het is een internationale opleiding van zeer hoog niveau, 
opgebouwd uit projecten in een persoonlijke en informele sfeer.

Biomedische Technologie
Biomedische Technologie is een technische opleiding gericht op de gezondheidszorg. 
Hierbij worden nieuwe technologieën ontworpen en ontwikkelt, zoals revalidatierobots, 
kunstorganen, medische scans en protheses. Er wordt geleerd hoe studenten 
verschillende vakgebieden moet combineren om tot een creatieve oplossing te komen. 
De studenten worden opgeleid tot ingenieurs met brede technische kennis, inzicht in 
de werking van het menselijk lichaam en creatieve ideeën. Medische innovaties van de 
toekomst worden door deze studenten bedacht [19].

Kenmerkend aan Biomedische Technologie is dat technologie gecombineerd wordt met 
de gezondheidszorg. Verder wordt er samengewerkt met het onderzoeksinstituut MIRA, 
waar medisch-technische oplossingen worden ontwikkeld. 

Technische Geneeskunde
Technische Geneeskunde bestaat uit technische en medische kennis en vaardigheden. 
Door het combineren van deze twee aspecten, krijgen studenten inzicht in het menselijk 
lichaam, in de technologie en in de interactie tussen beide. Ook worden studenten 
voorbereid over hoe ze een gesprek moeten voeren met patiënten. Verder wordt er veel 
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gewerkt met simulatoren om vaardigheden te leren en de techniek zo goed mogelijk toe 
te kunnen passen. Tot slot leren studenten vaardigheden, zoals hechten, injecteren en 
consultvoering [20].

Kenmerkend aan Technische Geneeskunde is dat technisch-medische vaardigheden 
geoefend kunnen worden met echte apparatuur in een speciaal centrum van de 
Universiteit Twente, het Experimental Centre of Technical Medicine, ECTM).

Scheikundige Technologie 
Bij Scheikundige Technologie leren studenten nieuwe materialen, producten en 
processen te ontwikkelen en verbeteren. Het is gericht op de technologische toepassing 
van de chemie. Naast scheikunde, natuurkunde en wiskunde, leren studenten samen te 
werken en te presenteren. 

Kenmerkend aan Scheikundige Technologie is dat het zorgt voor veel variatie, namelijk 
maatschappelijke belangen, winstgevendheid, duurzaamheid, een goede planning 
en communicatie. Ook het projectonderwijs is kenmerkend. Studenten leren hun net 
opgedane kennis meteen toe te passen in het project [21].
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Hoofdstuk 7 Doelgroep
Ook is het belangrijk om de doelgroep te beschrijven. Hierdoor kunnen bepaalde richtlijnen 
opgesteld worden voor de ideefase.

Er komen veel verschillende mensen in de Horst. Deze ‘verschillende mensen’ zijn in 
te delen in drie categorieën, namelijk de studenten, de organisatie en de gasten. De 
organisatie zijn de medewerkers, mensen van het facilitair bedrijf en de docenten. 
Onder gasten vallen aankomende studenten die een dagje meelopen, ouders, familie en 
vrienden, maar ook professoren en samenwerkingspartners van de Universiteit Twente. 
Hieronder wordt beschreven wat de doelgroep in de Horst doet.

Studenten:
- Volgen colleges
- Studeren
 o In bepaalde gereserveerde ruimtes
 o In open ruimtes
- Vergaderen
 o In gereserveerde ruimtes
 o In open ruimtes
 o Met docenten
 o Met mede studenten
- Houden pauze
 o Halen eten in de kantine
 o Halen koffie o.i.d. uit de automaten
 o Zitten in de studieverenigingskamer
 o Zitten buiten op de bankjes of in het gras 
- Vervoer
 o Op de fiets
 o Met de auto
 o Met de bus

Scenario
Elana is een hardwerkende studente Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. 
Ze zit in het tweede jaar van haar bachelor en alles gaat haar tot nu toe goed af. Elke 
dag is ze wel in de Horst te vinden. Ze volgt hier college en als ze geen college heeft, is 
ze met haar projectgroep aan het werk. Het zoeken naar een studeerplek kan soms lang 
duren. Dan is het vanaf de hoofdingang naar de Oost-Horst lopen, van de eerste naar 
de tweede verdieping of zelfs naar de Horstkelder toe om een plek te vinden. Het is niet 
duidelijk waar er plekken vrij zijn. 

In haar eerste jaar was het zoeken naar de collegezalen, inmiddels weet ze die weg uit 
haar hoofd. Maar als ze plots ergens moet zijn waar ze nooit geweest is, kan Elana de 
weg nog wel eens kwijt raken. Alles hier in de Horst lijkt erg op elkaar, waardoor de weg 
vinden een probleem is. 
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Organisatie:
- Facilitaire dienstverlening
 o Schoonmaken
 o Lampen vervangen
 o Post
 o Servicedesk, mensen ontvangen
- College geven
 o Elke keer ergens anders
- Vergaderen
 o Kamer docent
 o Vergaderzalen
- Vaste werkplek

Scenario
Stefan is docent en begeleidt studenten Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit 
Twente. Zijn dag ziet er als volgt uit. Hij komt op de fiets naar de Horst toe gereden, 
hij zet zijn fiets in het fietsenrek en loopt de Horst binnen naar zijn kamertje toe in de 
Noord. Hier legt Stefan zijn spullen neer, pakt zijn laptop uit de tas en neemt het mee 
naar de Oost-Horst, waar hij college moet gaan geven. Na het geven van college is het 
pauze en gaat hij lunchen in de kantine met zijn collega’s. Eenmaal de lunch opgegeten, 
gaat Stefan weer naar zijn kamertje toe. Hier komen studenten langs met vragen. Later 
op de dag staat een projectvergadering gepland, waar hij weer naar de Oost-Horst moet 
lopen. Als dat erop zit, pakt Stefan zijn spullen en loopt naar zijn fiets om naar huis toe 
te fietsen.

Gasten:
- Afspraak
 o Meelopers, aankomende studenten
 o Ouders (open dag, diploma uitreiking)
 o Professor
 o Samenwerkingspartners
- Worden opgehaald
- Vragen informatie aan de servicedesk

Scenario
Professor Henk heeft een afspraak met iemand vanuit de UT. Ze hebben afgesproken 
in de Horst. Henk komt de Horst ingelopen en loopt naar de servicedesk toe. Hier 
vraagt hij de weg naar de desbetreffende kamer. De medewerker achter de servicedesk 
legt Henk uit hoe hij daar moet komen. Henk bedankt de medewerker en volgt de 
aanwijzingen op.
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Conclusie:
Voor alle categorieën is de weg weten in de Horst belangrijk. Verder kan de inhoud 
naar voren brengen ook voor allen belangrijk zijn. Gasten krijgen hierdoor een goede 
indruk van wat er allemaal gaande is, docenten zien van andere studies ook wat ze aan 
het doen zijn en de studenten kunnen hier hun inspiratie uit opdoen. Een goede indruk 
achterlaten kan hierdoor op een goede manier.
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Hoofdstuk 8 Programma van eisen
Aan de hand van de voorgaande analyses, kan er een programma van eisen opgesteld worden. 
Dit programma van eisen bestaat uit eisen waar de eyecatcher aan moet voldoen. Verder zijn en 
een aantal wensen en richtlijnen opgesteld.

Algemeen
1. Het object moet opvallend zijn
2. Het object moet passen bij de Horst
3. Het object moet passen bij de faculteiten in de Horst; CTW en TNW
4. Het object moet passen bij de Universiteit Twente
5. Het object moet de primaire processen van het Facilitair Bedrijf niet verstoren
a. Het object moet niet in de weg staan
6. Het object moet veilig zijn

Universiteit Twente
1. Het object moet duurzaam zijn
2. Het object moet technologisch zijn
3. Het object moet in de huisstijl van de UT zijn

Functies 
1. Het object moet informatie geven over de inhoud van de Horst
2. Het object moet helpen bij het vinden van de weg
3. Het object moet helpen bij het vinden van vrije studeerruimtes

Wensen 
1. Het object moet plezier bieden
2. Het object moet techniek en onderzoek uitstralen

Richtlijnen
1. Het object moet interactief zijn
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Hoofdstuk 9 - Ideefase
In dit hoofdstuk wordt de analyse vertaald naar ideeën. Deze ideeën worden kort getest op bep-
aalde aspecten door een aantal studenten.

Uit de analysefase zijn verschillende aspecten naar voren gekomen. Hier worden de 
ideeën op gebaseerd. Verder kan er gekeken worden naar de hoe een object opvalt en 
welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Verschillende mogelijkheden:
1. Hoe staat het object in de ruimte?
 a. Het object staat op de grond
 b. Het object is bevestigd aan het plafond
 c. Het object hangt in het midden van de ruimte
2. Waar staat het object?
 a. Op de route
 b. Aan de zijkant
3. Statisch / dynamisch
 a. Het object is statisch
 b. Het object beweegt
 c. Het object bevat beweegbare onderdelen
4. Vernieuwend
 a. Het object is elke dag hetzelfde, bijvoorbeeld qua informatie
 b. Het object is elke keer (dag/week/maand/jaar etc.) anders,   
  bijvoorbeeld qua projecten.

In figuur 19 is overzichtelijk weergegeven hoe een object opvalt. Hier wordt aan gedacht 
tijdens het bedenken van ideeën. 

Figuur 19. Hoe valt een object op?
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Functies eyecatcher
Uit de antwoorden van de vragenlijst kwam duidelijk naar voren dat de weg vinden een 
veelvoorkomend probleem is. Dit komt doordat de Horst van binnen op veel plekken 
hetzelfde eruit zien, zoals de Noord-Horst en de Oost-Horst, alleen is het dan gespiegeld 
aan elkaar. Daarnaast bestaat de Horst niet alleen uit de Noord-Horst, Oost-Horst, Zuid-
Horst en West-Horst, maar ook uit Noord, Zuid en West(vleugel). Verder bestaat er nog 
een C-gang, een kelder, de Meander, Buitenhorst, Kleinhorst en hoort de Horsttoren 
ook bij de Horst. Ook kan het wachten op de lift lang duren, zeker vroeg in de morgen 
als er veel mensen college hebben. Tot slot mag de inhoud van de Horst meer naar 
voren komen, aangezien er veel verschillende studies in de Horst worden gegeven. Dit 
wordt al een beetje gedaan, verspreid in de Horst staan verschillende prototypes en 
eindresultaten van projecten opgesteld in vitrines. Alleen wordt dan niet getoond hoe 
men op dat resultaat is gekomen. Door ook het proces te laten zien, wordt het al een 
stuk duidelijker wat de studies inhouden. 

Ideeën 
Er zijn verschillende ideeën bedacht en hieronder staan er 14 uitgewerkt. De rest van de 
schetsen is te vinden in bijlage G.

Idee 1: Horst in het klein
Dit ontwerp is een ronde glazen behuizing met daarin een klein schaalmodel van de 
Horst, zie figuur 20. Daarboven zit een touchscreen. Hier kan men de bestemming 
invullen, waardoor de route zal verschijnen in het schaalmodel van de Horst. Op 
die manier weten ze de weg. Daarnaast kan het touchscreen voor meer functies 
gebruikt worden, zoals het zien van projecten, informatie over de studies en vrije 
studeerruimtes.

Figuur 20. Idee 1: Horst in het klein
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Idee 2: Vloer met lichten
Als men over de vloer loopt, lichten bepaalde tegels op, zie figuur 21. Op deze manier 
wordt het duidelijk dat er mensen binnen komen. Verder wordt ook de voetstap van de 
persoon kort weergegeven. Zo zien andere dus hoe mensen zijn gaan lopen en verschilt 
de voetstap qua grootte en breedte. Dit geeft een leuk effect.

Idee 3: Een groot gebogen scherm
Een groot scherm waarop men verschillende dingen kunnen vinden, weergegeven in 
figuur 22. Ze kunnen de weg vinden, maar krijgen ook meer te zien over de inhoud van 
de Horst, zoals verschillende projecten en informatie over de studies. 

Figuur 21. Idee 2 Vloer met lichten

Figuur 22. Idee 3 Groot gebogen scherm
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Idee 4: Scherm met zitgedeelte erachter
Dit ontwerp lijkt op idee 3, alleen is hier een zitgedeelte achter gecreëerd, zie figuur 23. 
Op die manier zien mensen die naar binnen lopen als eerste het scherm met informatie 
en kan men zitten als er gewacht moet worden op de lift.

Idee 5: Kleine schermen aan elkaar
Dit idee bestaat uit verschillende kleine schermen wat samen één groot scherm vormt, 
zie figuur 24. Hier kunnen variërende projecten op worden weergegeven. Het idee is 
dat de schermen naar voor en naar achter kunnen bewegen. Als er dan een nieuw 
project wordt weergegeven, beweegt dit scherm naar voren, waardoor het meer opvalt. 
Oude projecten gaan langzaam naar de achtergrond en worden eens in de zoveel tijd 
vervangen door nieuwe projecten. Er kan natuurlijk ook andere informatie op worden 
weergegeven, zoals evenementen.

Figuur 23. Idee 4 Scherm met zitgedeelte

Figuur 24. Idee 5 Kleine schermen aan elkaar
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Idee 6: Welkomstscherm 
Dit scherm komt voor de ingang te staan. Als men naar binnen loopt, creëert het 
scherm de vorm van het lichaam en volgt de bewegingen, zie figuur 25. Hier kan ook 
nog informatie bijkomen, zoals een “hallo welkom …” en dan verzint het scherm zelf een 
naam. Op die manier is het elke keer anders wanneer men binnen loopt.

Idee 7: Scherm
Dit ontwerp bestaat uit de volgende functies, het weergeven van projecten, het 
aanbieden van informatie over verschillende studies en het helpen bij het vinden van de 
weg. De vormgeving van dit ontwerp is modern en open, zie figuur 26.

Figuur 25. Idee 6 Welkomstscherm

Figuur 26. Idee 7 Scherm
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Idee 8: 3D map
Bij dit idee wordt een kaart groot weergegeven. Deze kaart komt als het ware uit het 
object door middel van projectie, zie figuur 27. Men kan aangeven waar hij/zij moet zijn 
en de route wordt dan bepaald. De kaart laat stap voor stap zien hoe men moet lopen 
door de gang van de route te laten zien. Het is eigenlijk een soort korte film.

Idee 9: Lichtshow
Ook hier kan men een bestemming in de Horst aangeven. Er gaat één licht aan die de 
goede richting aangeeft, zie figuur 28. Op deze manier weet men welke kant hij/zij op 
moet gaan. 

Figuur 27. Idee 8 3D Map

Figuur 28. Idee 9 Lichtshow
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Idee 10: Scannen
Dit object bestaat uit twee schermen en twee paaltjes met elk een QR-code, zie figuur29. 
Op de schermen kan men informatie vinden over studies en projecten en men kan ook 
de bestemming invullen. De route kan ook nog gescand worden door de QR-code te 
scannen met een mobiel of tablet.

Idee 11: Zitplek
Dit ontwerp bestaat uit een rond scherm in het midden met daaromheen twee krukjes, 
zie figuur 30. De rand van het middelste gedeelte is een touchscreen, waarmee men 
het scherm kan bedienen. Ook hier kan er weer informatie gevonden worden over de 
studies, projecten en de route.

Figuur 29. Idee 10 Scannen

Figuur 30. Idee 11 Zitplek
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Idee 12: De horst in schermen
Dit is een abstracte weergave van de Horst, zie figuur 31. Elk scherm heeft zijn eigen 
opleidingen. Hierdoor kan men meteen zien welk project bij welke opleiding hoort.

Idee 13: (Af)scherming
Het object bestaat uit drie panelen die men kan draaien, zie figuur 32. Er zijn daarom 
verschillende posities te creëren. Hiermee kan het middelste scherm gebruikt worden 
voor het welkom heten van de bezoekers van de Horst en de buitenste twee schermen 
kunnen gebruikt worden om projecten weer te geven. Als er dan bijvoorbeeld een Open 
Dag is, kunnen de schermen ook weer anders neergezet worden, zodat alle beelden in 
één oogopslag te zien zijn.

Figuur 31. Idee 12 De Horst in schermen

Figuur 32. Idee 13 Afscherming
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Idee 14: Lichtvloer 2.0
Ook bij dit idee lichten bepaalde ‘tegels’ op als men er overheen loopt. Alleen worden 
hierbij ook tegels met elkaar verbonden als meerdere mensen tegelijk op de vloer staan, 
weergegeven in figuur 33. Hierdoor krijg je meer dynamiek in het idee en ook meer 
interactie met de bezoekers.

Vragenlijst
Om te weten te komen welke ideeën aansluiten op de Horst en daarom uitgewerkt 
kunnen worden, is er een korte vragenlijst opgesteld. Na het doorgeven van de 
bestaande functies die de ideeën hebben en welke functies nog toegevoegd konden 
worden, zoals het kunnen zien op welke verdieping de lift is en het verkrijgen van 
informatie over aankomende evenementen, is er gevraagd of er verder nog functies 
misten. Uit de antwoorden kwam naar voren dat de functies goed waren. Verder zijn de 
volgende vragen per idee gesteld:

1. Valt het object op? En waarom wel/niet?
2. Zou je het object gebruiken? En waarom wel/niet?
3. Zie je andere mensen het object ook gebruiken? En waarom wel/niet?
4. Past het in de Horst? (De vormgeving kan nog aangepast worden.)
a. Denk aan kleur/openheid/vormgeving
b. En waarom wel/niet?
5. Verstoord het de sfeer/ruimte? En waarom wel/niet?

Hiernaast is een tabel gemaakt, figuur 34, waarin overzichtelijk wordt weergegeven 
wat de uitkomst van de antwoorden waren, met behulp van een score. Eerst zijn de 
vragen verdeeld in niet belangrijk (1) tot belangrijkst (5). Dit geeft aan hoeveel punten 
er per vraag behaald kan worden. Zo is de vraag of het object bij de Horst past het 
minst belangrijk, omdat de vormgeving van het object nog aangepast kan worden. Het 
is belangrijker dat mensen het object gaan gebruiken, aangezien het hier om de functie 
gaat.

Figuur 33. Idee 14 Lichtvloer 2.0
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Valt het 
object op?

Zou je 
het object 
gebruik-
en?

Zie je 
andere 
mensen 
het geb-
ruiken?

Past het 
in de 
Horst?

Verstoord 
het de 
sfeer/
ruimte?

Totaal

Belangrijkheid
(1 – 5 belangri-
jkst)

2 5 4 1 Ja = 0 
punten
Nee = 3 
punten

15

Idee 1 Horst in 
het klein

2 4 4 1 3 14

Idee 2 Vloer 
met lichten

2 1 1 1 1 6

Idee 3 Groot 
gebogen 
scherm

2 2 2 1 2 9

Idee 4 Scherm 
met zitgedeelte 
erachter

2 2 2 1 2 9

Idee 5 Kleine 
schermen aan 
elkaar

2 4 4 1 3 14

Idee 6 Wel-
komstscherm

2 2 2 1 2 9

Idee 7 Scherm 2 2 2 0 3 9

Idee 8 3D map 2 3 4 1 3 13

Idee 9 
Lichtshow

2 1 1 1 0 5

Idee 10 
Scannen

2 3 2 1 3 11

Idee 11 Zitplek 2 2 2 1 3 10

Idee 12 De 
Horst in 
schermen

2 3 4 1 3 13

Idee 13 
Afscherming

2 1 2 1 3 9

Idee 14 
Lichtvloer 2.0

2 1 1 1 1 6

Figuur 34. Tabel ideekeuze
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De tabel laat zien dat de ideeën 1, 5, 8, 10 en 12 de meeste punten scoren. Deze ideeën 
scoren ook meteen de meeste punten bij de vraag of ze het object zouden gebruiken 
of niet. Dit waren de meest leuke, originele en technische ideeën met positieve punten, 
zoals het scannen van een QR-code of de beweegbaarheid van de kleine schermen 
naast elkaar. De andere ideeën, zoals de lichtpijlen (idee 9) en de interactieve vloeren 
(idee 2 en idee 14) zouden voor teveel afleiding zorgen en zouden niet gauw gebruikt 
worden. Over de ideeën met het zitgedeelte werd gezegd dat het niet gebruikt zou 
worden, omdat men er geen rust of tijd voor heeft, er niet aan gestudeerd kan worden 
en omdat men niet weet wanneer de lift eraan komt. Tot slot worden de ideeën met 
simpel een scherm niet gebruikt, men kijkt er alleen na als men er langs loopt. De rest 
van de antwoorden zijn te vinden in bijlage H.
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Hoofdstuk 10  Concept 1
In dit hoofdstuk worden de ideeën uitgewerkt tot concepten. Er wordt beschreven welke functies 
de eyecatcher moet hebben en wat de werking van de eyecatcher is. Voor concept 1 wordt gebruik 
gemaakt van de ideeën 1, 8 en 10.

Functies
Tijdens de ideefase zijn er al verschillende functies bedacht die de eyecatcher moet 
hebben. Er zijn na het enquêteren van de ideeën een aantal functies toegevoegd bij dit 
concept. Hieronder staan de functies beschreven.

1. Het object moet opvallen
2. De weg wijzen
3. Meer informatie over de studierichtingen weergeven
4. Projecten en het proces weergeven
5. Studeerhokjes reserveren
6. Studieplekken weergeven 
7. Aangeven op welke verdieping de lift zit
8. Reclame weergeven

Functies realiseren
Bovenstaande functies moeten gerealiseerd worden. Hieronder wordt beschreven hoe 
de functies gerealiseerd worden en hoe dat wordt weergegeven in dit ontwerp.

Uitstraling
Om deze functies weer te geven in het ontwerp, is er gekozen voor een touchscreen in 
plaats van een gewoon beeldscherm. Voor de bediening van een gewoon beeldscherm 
is er een toetsenbord en/of muis nodig. Dit zijn kleine losse onderdelen, die kwijt 
kunnen raken of meegenomen kunnen worden. Bovendien is een touchscreen 
gebruiksvriendelijker, moderner, innovatiever en oogt het een stuk technischer dan een 
gewoon beeldscherm. Een klein nadeel is dat een touchscreen wel een duurder is. Meer 
informatie over touchscreens is te vinden in  bijlage I.

Verder bevat het product een 3D model van de Horst, zie figuur 35. Via dit 3D model 
moet de route naar een bepaalde kamer en de positie van de lift aangetoond worden. 
Dit betekent dat het schaalmodel goed zichtbaar moet zijn voor de gebruiker. Vandaar 
de glazen behuizing om het 3D model van de Horst. 

Opvallen 
Hoe een object op kan vallen, is al eerder beschreven tijdens de ideefase. Dit ontwerp 
valt op door de variërende functies van het object. Verder oogt het technisch en door 
het touchscreen kan men het product gebruiken. Ook het 3D model van de Horst valt 
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op, omdat hierin verschillende lampjes kunnen gaan branden. Hier branden de lampjes 
in de lift altijd en valt dus op. De andere lampjes kunnen aangaan als men een route 
wilt weten, of als er plekken in de Horst vrij raken. Door de stijl van de servicedesk te 
gebruiken, past het ontwerp bij de Horst en staat het in verbinding met de servicedesk. 
Dit zorgt voor een open uitstraling en de sfeer wordt niet verstoord.

De weg wijzen
Iemand de wegwijzen kan op verschillende manieren. Er kan een route gemaakt 
worden, welke dan stap voor stap wordt gevolgd, dit kan met beelden en/of woorden. 
Men kan zelf een kaart lezen, doordat het begin- en eindpunt bekend zijn. Er worden 
bordjes gevolgd, wat bij elk kruispunt staat. Ook via lijnen, kleuren, foto’s of een filmpje 
kan er door een gebouw genavigeerd worden. 

Dit ontwerp laat de weg in het 3D model zien. Er wordt een route gemaakt van het begin 
naar het eindpunt. Dit wordt in het 3D model weergegeven doordat de lampjes van die 
bepaalde route aangaan. Vooraf wordt geprogrammeerd dat de juiste lampjes aangaan 
bij de desbetreffende bestemming. Omdat dit voor nieuwe bezoekers waarschijnlijk 
moeilijk te onthouden is, wordt de route ook in Indoor Google Maps weergegeven. 
Met behulp van een QR-code kan de route gescand worden. Meer informatie over de 
werking van een QR-code is te vinden in bijlage J.

Informatie weergeven over studies
Deze informatie bestaat uit de algemene informatie over de inhoud van bepaalde 
studies, zoals de kenmerken en redenen waarom die bepaalde opleiding voor iemand 

Figuur 35. Vormgeving concept 1
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geschikt is. De informatie over de opleiding Industrieel Ontwerpen is te vinden op de 
volgende site: http://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/opleidingen/industrieel-
ontwerpen/. Deze site is ook gemaakt voor alle opleidingen, waaronder die van de 
faculteiten TNW en CTW.  Dit wordt in het ontwerp weergegeven op het touchscreen. Er 
is een knop CTW en een knop TNW, als men hierop klikt, wordt men doorgelinkt naar de 
juiste site, zie figuur 36.

Projecten en het proces weergeven 
Verder is het voor de bezoekers van de Horst ook leuk en interessant om te zien 
wat er eigenlijk allemaal gebeurt bij de studies van de faculteiten TNW en CTW. Bij 
elke opleiding worden er verschillende projecten gedaan, wat vaak resulteert in een 
prototype en verslag. Er staan al verschillende prototypes opgesteld in de vitrines 
verspreid over de Horst, maar dit wordt vaak alleen gezien door een klein deel van de 
bezoekers die daar komen. Door de projecten in de hoofdingang weer te geven, is de 
kans dat het gezien wordt door meer mensen groter. Echter is het natuurlijk ook leuk 
om te kunnen zien hoe iemand aan dat eindresultaat gekomen is, het proces dus. Deze 
informatie moet van de studenten komen. Vaak kiezen de begeleidende docenten uit 
welke projecten er in de vitrine mogen staan. Dat kan bij deze eyecatcher ook gebeuren. 
De docenten kunnen dan aan de studenten vragen of ze een stukje proces willen laten 
zien bij het eindresultaat. Dit kan dan worden weergegeven via de eyecatcher. Via een 
knop op het touchscreen, komt men bij een overzicht van projecten aan, zie figuur 37. 
Hier kan men op klikken en vindt dan het proces van het desbetreffende project. 

Figuur 36. CTW knop op touchscreen
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Studiehokjes reserveren en kijken waar studeerplekken vrij zijn
Er kunnen studeerruimtes in de Horsttoren gereserveerd worden. Dit kan met de 
volgende site: http://wrb.utwente.nl/UT14-15/Book.aspx . Op deze site is ook te zien of 
er nog studeerruimtes vrij zijn en welke ruimtes dat zijn. Natuurlijk komt het voor dat 
hokjes bezet zijn, zonder dat ze gereserveerd zijn. Om dan te kunnen zien of de hokjes 
ook echt vrij zijn, kan er gebruik gemaakt worden van een bewegingssensor, omdat het 
een afgesloten ruimte is. Als er dan 20 minuten geen beweging wordt waargenomen, 
kan er vanuit gegaan worden dat het hokje vrij is. Het reserveren van een ruimte kan 
via een knop op het touchscreen. Deze knop linkt men door naar de website waarop 
ruimtes gereserveerd kunnen worden.

Verder zijn er nog meer studeerplekken in de Horst, zoals bij de ingang, in de 
Horstkelder of in de gangen bij de Noord- en Oosthorst. Dit is een openbare ruimte en 
daarom is het reserveren van deze ruimte niet mogelijk. Wel is het handig om te kunnen 
zien of deze plekken nog vrij zijn bij het zoeken van een studeerplek. Anders blijft men 
heen en weer lopen op zoek naar een goede plek. Er zijn verschillende mogelijkheden 
voor het waarnemen van de ruimte. Dit kan met behulp van camera’s of sensoren. 
Een gewone camera die de hele gang zou filmen is een optie die vrijwel meteen afvalt, 
doordat de privacy van mensen verstoord wordt. Mensen kunnen zich bekeken voelen. 
Een infraroodcamera is wel een optie, dan is alleen de silhouet van iemand zichtbaar en 
kan er warmte gemeten worden. Een nadeel van het gebruik van een infraroodcamera 
is het in beeld krijgen van de hele gang. Bovendien is het misschien niet goed te zien 
of alle tafels bezet zijn. Ook kan het lijken of iemand aan een bepaalde tafel zit, terwijl 
diegene dan aan de tafel erachter zit. Een andere optie is het gebruiken van sensoren. 
Er kan licht gemeten worden met lichtsensor. Het teruggekaatste licht wordt dan 
gemeten. Als er minder licht wordt teruggekaatst, betekent dit dat er iets voor de sensor 

Figuur 37. Projecten op het touchscreen
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is gekomen. Echter is een nadeel dat er niet te zien is of het om een laptop, iets zwaars, 
gaat of dat iemand een brochure op de tafel heeft achtergelaten. Een beter idee zou 
een druksensor zijn, wat op elke tafel bevestigd zou kunnen worden. De druksensor 
meet dan of er een object, zoals bijvoorbeeld een laptop of een tas, op de tafel komt 
te liggen. Op die manier is het snel duidelijk of een tafel bezet is of niet. Hoe hoger de 
meting, hoe meer er waarschijnlijk op de tafel ligt en dat kan aangeven dat er meerdere 
mensen aan één tafel zitten te werken.

De informatie die verkregen wordt met behulp van de sensor moet omgezet worden 
in de status van een studeerplek. Dit wordt weergegeven in het 3D model van de 
Horst. Er kan door middel van kleurgebruik onderscheid gemaakt worden tussen de 
verdiepingen. Als er dan een ruimte op een bepaalde plek bezet is, gaat er in het 3D 
model op die plek een licht branden. Op die manier branden er dus meer lichten, 
naarmate de Horst voller bezet raakt.

Lift weergeven
In de lift zit een display wat de positie van de lift aangeeft. Dit betekent dus dat er al 
een systeem is, dat meet op welke verdieping de lift is. Dat betekent ook dat het display 
wat binnen in de lift zit, naar buiten gebracht kan worden. Om de positie van de lift te 
weergeven in het 3D model, moet er vooraf geprogrammeerd worden.

De positie van de lift wordt ook in het model aangegeven. Ook dit wordt aangegeven 
door lampjes.

Reclame weergeven
In de Horst worden verschillende reclame uitingen gedaan op verschillende borden. 
Vaak wordt in de vorm van een poster of brochure de borden onder geplakt met 
verschillende evenementen of informatie. Verder wordt er op de schermen boven de 
lift ook nog reclame gemaakt. Het nadeel hiervan is dat niet iedereen met de lift gaat of 
moet waardoor de schermen niet opvallen. De andere reclameborden staan verspreid 
in de Horst, dus men ziet vaak maar een klein deel van alle reclame. De mensen die 
de posters maken, zouden dit dus ook voor de eyecatcher kunnen doen, op dezelfde 
manier als hoe het bij de schermen boven de liften wordt gedaan. Er wordt een 
PowerPoint presentatie gemaakt met alle informatie en deze wordt dan doorgelinkt 
naar de eyecatcher.

Met een knop op het touchscreen komt men op een overzicht van evenementen. Door 
op een evenement te klikken, wordt deze in het groot weergegeven.
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Materialen
Het ontwerp bestaat uit een touchscreen en heeft een glazen behuizing, zie figuur 38. 
Glas komt regelmatig voor in de Horst, wat te zien is aan de vitrines. Het materiaal voor 
de onderkant, moet hetzelfde zijn als de servicedesk. Zo blijft de eenheid en openheid 
en heeft de eyecatcher verbinding met de servicedesk. Dit zorgt er ook voor dat het niet 
een geheel los object is wat plots in de Horst staat. 

Verder bevat het object verschillende technische onderdelen, zoals sensoren en 
lampjes. En is het 3D model gemaakt van plexiglas, zodat de lampjes zichtbaar zijn.

Afmetingen
De steun is vijf cm hoog, het onderste blok is 30 cm hoog. Het glazen gedeelte wat 
daarop staat is 50 cm hoog. De totale hoogte is ongeveer 90 cm, met het touchscreen 
erbij gerekend. De breedte en diepte is, afhangend van het scherm, respectievelijk 120 
cm en 70 cm.

Gedrag 
Gebruiker:
1. Moet het scherm met de hand kunnen bedienen
2. Moet kunnen aangeven waar hij/zij heen moet
3. Moet informatie kunnen waarnemen via het scherm
4. Moet informatie kunnen waarnemen via het 3D model

Object:
1. Moet de aanrakingen op het scherm vertalen in acties
2. Moet de route bepalen
3. Moet verschillende informatie tonen op het scherm
4. Moet de route tonen in het 3D model
5. Moet aangeven waar de lift is in het 3D model
6. Moet volle studeerplekken weergeven in het 3D model
7. Moet de juiste lampjes aandoen in het 3D model

Figuur 38. Vormgeving concept 1
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Voor en nadelen
Voordelen:
- Het object is gebruiksvriendelijk
 o Door het touchscreen
- Door het object kan de gebruiker snel informatie vinden
 o Doordat alle belangrijke informatie overzichtelijk weergegeven   
  wordt
- Het object is technisch, wat past bij de Horst
- Het object is bestemd voor een brede doelgroep
- Het object past bij de servicedesk
- Het object is duurzaam
o Er kan gemakkelijk informatie toegevoegd of weggehaald worden
o Het uiterlijk van het scherm kan in de toekomst aangepast worden.
- De gebruiker kan het object zelf bedienen

Nadelen:
- Het is duur
 o Een touchscreen, zeker in dat formaat, kost minstens €1000,-
- Het is statisch, waardoor het misschien minder opvallend is
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Hoofdstuk 11 Concept 2
Om toch twee totaal verschillende concepten te hebben, is er gekozen om idee 12 uit te werken. 
Dit idee kan gecombineerd worden met idee 5. Uit de resultaten bleek idee 12 het beste idee te 
zijn uit de ideeën van de schermen en de techniek van idee 5 was een goede manier om studenten 
inzicht te geven in de verschillende projecten.

Functies:
- Het object moet opvallen
- Het object moet projecten weergeven
- Het object moet de roosters van de studies weergeven
- Het object moet reclame weergeven
- Het object moet naar voren en achteren kunnen bewegen
- Het object moet onderscheid kunnen maken tussen oude en nieuwe projecten

Functies realiseren
Bovenstaande functies moeten gerealiseerd worden. Hieronder wordt beschreven hoe 
de functies gerealiseerd worden en hoe dat wordt weergegeven in dit ontwerp.

Uitstraling
De vormgeving van idee 12 is iets aangepast, zodat de vorm van de Horst nog meer 
naar voren komt, zie figuur 39. Dit is gedaan door het grote scherm in het midden 
kleiner te maken, waardoor er gangen ontstaan. De gangen worden uitgestraald door 
rode balken. Het ontwerp wordt bevestigd aan het plafond. De blauwe strepen in de 
tekening stelt het ophangsysteem voor, deze is in het echt niet te zien. 

Figuur 39. Vormgeving concept 2
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Bij concept 1 zijn verschillende functies beschreven hoe deze gerealiseerd kunnen 
worden. De functies die niet bij concept 1 genoemd zijn, worden hieronder uitgewerkt.

Opvallen
Door de vormgeving en het aantal schermen is dit ontwerp groot en valt het op. 
Ook doordat er op elk beeldscherm wel iets te zien is, trekt het de aandacht van de 
bezoekers. Verder zorgt de beweegbaarheid van de schermen ervoor dat bepaalde 
schermen meer opvallen dan andere schermen.

Projecten weergeven
De bedoeling is hetzelfde als concept 1, studenten zorgen er zelf voor dat hun proces en 
eindresultaat in een PowerPoint presentatie komt, zodat deze afgespeeld kan worden 
via de schermen. Deze projecten worden achter elkaar weergegeven.

Roosters weergeven
Er moet vooraf gekeken worden naar waar welke colleges worden gegeven. Hier wordt 
dan een nieuw schema van gemaakt, welke afgespeeld kan worden op de schermen. Dit 
kan op vergelijkbare wijze gebeuren als bij de Spiegel of de Waaier. 
Dit wordt op dezelfde manier weergegeven als bij de schermen in de Spiegel of in de 
Waaier. Eerst wordt er een tijd weergegeven, dit laat zien hoe laat een college begint. 
Daarnaast staat de naam van het college met daarachter de collegezaal. 

Reclame weergeven
Dit gaat op dezelfde manier als bij de projecten. Degene die reclame wilt maken, zorgt 
er zelf voor dat het in een PowerPoint presentatie komt te staan. Deze presentatie is 
dan makkelijk toe te voegen aan die van de projecten, waardoor alles in een keer achter 
elkaar afgespeeld kan worden.

Bewegen
Met behulp van een microcontroller, de Arduino, kan de beweging gerealiseerd 
worden [22]. Met de Arduino is het mogelijk om apparaten te laten reageren op de 
omgeving door middel van digitale en analoge inputsignalen. Door deze inputsignalen 
kan de Arduinoschakeling een actie creeëren door het afgeven van outputsignalen. 
Input kan op verschillende manieren gegenereerd worden, namelijk door sensoren of 
schakelaars, maar ook door commando’s afkomstig van internet. Als output kunnen 
verschillende dingen aangestuurd worden, motoren, lampen, beeldschermen of een 
andere Arduino. Om de schermen naar voor of naar achter te bewegen, is een motor 
nodig. Het ontwerp bestaat uit zeven schermen, dit betekent dus dat het ontwerp zeven 
verschillende posities kan aannemen. Positie 1 is het scherm helemaal naar voren en 
positie 7 is het scherm helemaal naar achteren. In het begin staan alle schermen op 
positie 1, naarmate er nieuwe projecten worden toegevoegd, gaan de schermen met 
oude projecten steeds een positie naar achteren. De Arduino moet de motor aansturen 
om van positie te veranderen. Hiervoor is een constructie met zeven instelbare lengtes.
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Onderscheid tussen oude en nieuwe projecten
De Arduino moet het verschil kunnen waarnemen tussen oude en nieuwe projecten. 
Dit kan simpelweg gedaan worden door commando’s te geven. Net als dat één iemand 
ervoor zorgt dat er informatie op de schermen boven de liften wordt weergegeven, kan 
deze persoon er ook voor zorgen dat de informatie op deze schermen terecht komen. 
Verder kan er meteen een commando doorgegeven worden dat het scherm met nieuwe 
informatie op positie 1 komt te staan en de schermen die geen nieuwe informatie 
hebben gekregen, een positie achteruit moeten gaan.

Materialen  
Het object bestaat uit zeven beeldschermen verschillend in grootte. Verder heeft het 
nog een ophangsysteem, dit zijn dunne doorzichtige kunststoffen draden. Om het een 
geheel te maken zijn de gangen van de Horst weergeven door balken van aluminium in 
de kleur rood. Deze zitten vast aan de behuizing van de schermen. In deze behuizing zit 
ook de constructie om de schermen te bewegen en zit ook de Arduino. 

Afmetingen
Door de vormgeving hangt het object in het midden van de ruimte. De liftdeur is twee 
meter hoog, plus de schermen daarboven is de totale hoogte van de ruimte tussen de 
230 en 250 centimeter. Hierdoor mag het ontwerp niet groter zijn dan 115 centimeter, 
omdat anders meer dan de helft van de hoogte bezet raakt door de schermen en 
daarmee de openheid in de hal verloren gaat. 

De totale hoogte van de schermen is ongeveer één meter, waardoor het scherm voor 
de Meander 50 centimeter hoog is en die van de Zuid-Horst 40 centimeter hoog. De 
breedte is iets groter dan de hoogte, dit komt op 120 centimeter breed. De schermen 
zijn vijf centimeter dik, hier komt nog een constructie bij en de behuizing. De totale 
diepte van het ontwerp komt rond de 20 centimeter te liggen.

- Scherm Meander: 50 bij 20 centimeter (hoogte bij breedte)
- Scherm Oost-Horst: 30 bij 20 centimeter
- Scherm Horsttoren: 20 bij 40 centimeter
- Scherm Noord-Horst: 30 x 20 centimeter
- Scherm Klein Horst: 10 bij 15 centimeter
- Scherm West-Horst: 30 bij 40 centimeter
- Scherm Zuid-Horst: 40 x 20 centimeter

Gedrag
Gebruiker
- Moet informatie kunnen waarnemen
- Moet onderscheid kunnen zien tussen oude en nieuwe informatie
- Moet zelf informatie kunnen toevoegen, zoals projecten
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Object
- Moet informatie weergeven op de schermen
 o Moet roosters van de studies in de Horst weergeven
 o Moet projecten weergeven
 o Moet reclame weergeven
- Moet onderscheid maken tussen oude en nieuwe informatie
- Moet schermen naar voor en naar achter kunnen bewegen
- Moet aangestuurd kunnen worden via internet

Voor en nadelen
Voordelen
- Het scherm komt in het midden van de ontvangsthal te hangen, hierdoor is   
 het meteen voor iedereen zichtbaar.
 o In tegenstelling tot de schermen die boven de lift hangen, deze   
  worden alleen gezien door de mensen die met de lift gaan.
- Het geeft een overzicht van de Horst
- Er is op meerdere schermen verschillende dingen te zien
- Meerdere mensen kunnen er gelijk naar kijken

Nadelen
- De bezoekers kunnen het scherm zelf niet bedienen
- De bezoekers moeten wachten, totdat het volgende beeld zich afspeelt
- De constructie is groot, waardoor het in de weg hangt.



66  

Hoofdstuk 12 Conceptkeuze 
Aan de hand van het programma van eisen, wordt er een conceptkeuze gemaakt. De concepten 
worden op elk punt uit het PVE vergeleken met behulp van het toekennen van punten.

Terugkoppeling PVE
Er worden punten gegeven bij elke eis. Deze punten gaan van 0 (laag) tot 5 (hoog), zie 
figuur 40.

Eisen Concept 1 Horst in 
het klein

Concept 2
Horst in schermen

1. Het object moet opvallend zijn 4 4

2. Het object moet passen bij de 
Horst

5 4

3. Het object moet passen bij 
de faculteiten in de Horst; CTW 
en TNW

4 3

4. Het object moet passen bij de 
Universiteit Twente

4 3

5. Het object moet de primaire 
processen van het Facilitair 
Bedrijf niet verstoren – het moet 
niet in de weg staan

3 2

6. Het object moet veilig zijn 5 4

7. Het object moet duurzaam 
zijn

4 4

8. Het object moet technologisch 
zijn

5 5

9. Het object moet in de huisstijl 
van de UT zijn

5 5

10. Het object moet informatie 
geven over de inhoud van de 
Horst

5 4

11. Het object moet helpen bij 
het vinden van de weg

5 1

12. Het object moet helpen 
bij het vinden van vrije 
studeerruimtes

5 0

13. Het object moet plezier 
bieden

5 4

14. Het object moet techniek en 
onderzoek uitstralen

5 3

Totaal 64 49
Figuur 40. Tabel terugkoppeling PVE
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Een korte toelichting van de terugkoppeling op het programma van eisen
1. Het object moet opvallend zijn
Beide ontwerpen zijn opvallend, elk op zijn eigen manier. Concept 1 valt op door het 3D 
model met de bijbehorende functies. Concept 2 valt op doordat het een groot ontwerp 
is waar veel op te zien is.

2.Het object moet passen bij de Horst 
Concept 1 sluit meer aan op de servicedesk dan concept 2. Daarnaast sluiten de 
technische aspecten en de vormgeving aan op de Horst. Concept 2 zou in principe ook 
in een ander universiteitsgebouw kunnen hangen, mits de vormgeving aangepast zou 
worden. De vormgeving is iets wat past bij de Horst.

3. Het object moet passen bij de faculteiten in de Horst; CTW en TNW 
De technische aspecten sluiten aan op de faculteiten, aangezien de faculteiten gericht 
zijn op techniek. Verder laten de verschillende projecten zien waar de faculteiten mee 
bezig zijn.

4.Het object moet passen bij de Universiteit Twente 
Een belangrijk streven van de Universiteit Twente is de techniek combineren met 
het dagelijkse leven. Ook is duurzaamheid een belangrijk aspect. In concept 1 komt 
de techniek meer tot uiting dan in concept 2 gebeurt. Verder zijn beide ontwerpen 
duurzaam in de zin dat het over 20 jaar nog steeds in de Horst kan staan.

5.Het object moet de primaire processen van het Facilitair Bedrijf niet 
verstoren – het moet niet in de weg staan
De ontvangsthal is nu leeg, dus als daar iets komt te staan, staat het waarschijnlijk in de 
weg. Als concept 1 door veel mensen wordt gebruikt, kan het de doorgang blokkeren. 
Concept 2 is vrij hoog, waardoor het in de weg hangt. Nou is concept 1 nog niet zo 
groot, dat er niemand langs kan lopen, bij concept 2 wordt de doorgang wel meer 
geblokkeerd.

6.Het object moet veilig zijn 
Concept 1 staat vast op de grond en heeft geen scherpe randen. Hierdoor is het een 
veilig ontwerp. Concept 2 hangt aan stevige draden. Echter als mensen aan de draden 
gaan hangen, kan er een breuk in de draden ontstaan. 

7.Het object moet duurzaam zijn 
De duurzaamheid van het ontwerp is al beschreven bij punt 4.

8.Het object moet technologisch zijn 
Alle ontwerpen bevatten techniek, de een net iets meer dan de ander.

9.Het object moet in de huisstijl van de UT zijn
De interface van de schermen worden in de huisstijl van de UT weergegeven.
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10.Het object moet informatie geven over de inhoud van de Horst
Beide ontwerpen tonen verschillende projecten van verschillende studies van de 
faculteiten CTW en TNW. Met concept 1 kan er ook nog informatie over de studies 
achterhaald worden, met concept 2 kan dit niet.

11.Het object moet helpen bij het vinden van de weg
Met het ontwerp van concept 1, kan men zelf de weg vinden in de Horst. Bij concept 2 
kan men alleen weten waar welke studie zich bevindt. 

12.Het object moet helpen bij het vinden van studeerruimtes
Ook dit is een onderdeel dat met concept 1 goed kan. Bij concept 2 is dit nog niet het 
geval. Echter zou dit altijd nog toegevoegd kunnen worden in het eindconcept, door 
bijvoorbeeld kort per scherm te laten zien of er plekken vrij zijn.

13.Het object moet plezier bieden
Concept 1 biedt bezoekers de mogelijkheid om het ontwerp te gebruiken. Bij concept 
2 kan er alleen gekeken worden. De informatie die getoond wordt, moet zorgen voor 
afleiding en plezier.

14.Het object moet techniek en onderzoek uitstralen
Door de verschillende functies straalt het ontwerp techniek uit, zowel bij concept 1 als 
bij concept 2. Bij concept 1 worden verschillende technieken gebruikt, zoals de lampjes 
weergeven in het 3D model, het touchscreen en de verschillende informatiebronnen. 
Bij concept 2 is dit het bewegen van de schermen en de informatie die hierop te zien is. 
Onderzoek wordt uitgestraald door het weergeven van projecten en informatie te tonen 
over de studies.

Zoals te zien is in de tabel hierboven, heeft het eerste concept, de Horst in het klein, 
een hogere scoren dan het tweede concept, de Horst in schermen. Verder is er met 
het eerste concept meer te realiseren dan met het tweede concept. In het tweede 
concept komen de functies over het reserveren en bekijken van studeerplekken, het 
verkrijgen van informatie over de verschillende studies en de positie van de lift, niet in 
voor. Hierdoor  blijft het tweede concept wat achter op het eerste concept. Verder is het 
tweede concept groter en staat daardoor meer in de weg. Een voordeel aan concept 
2 is dat de projecten op een betere en overzichtelijkere manier wordt weergegeven 
dan concept 1. Er kan meer tegelijk getoond worden aan de bezoeker. Ook hoeft de 
bezoeker er niet naar toe te lopen om te zien wat het ontwerp kan doen. Bij concept 1 
moet de gebruiker naar de eyecatcher lopen om erachter te komen wat men allemaal 
met het ontwerp kan bereiken.
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Hoofdstuk 13 Eindconcept
Na het kiezen van concept 1, kan deze uitgewerkt worden tot eindconcept. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven hoe het ontwerp geproduceerd kan worden en hoe het uiteindelijke ontwerp eruit 
komt te zien na de laatste aanpassingen. Ook wordt er beschreven waar het ontwerp in de Horst 
wordt geplaatst en wordt de interface ontworpen.

Hologram
Er kunnen nog verschillende aanpassingen gedaan worden aan dit concept. Zo kan het 3D model 
bijvoorbeeld ook via projectie weergegeven worden. Of in plaats van gebruik te maken van een 
dicht touchscreen, kan er gekeken worden naar een doorzichtig touchscreen. Deze verschillende 
mogelijkheden worden hieronder toegelicht.

Er kan ook gekozen worden voor een holografisch beeld in plaats van een echt 3D 
model van de Horst. Holografie is het creëren van driedimensionale beeld in een plat 
vlak. Omdat het beeld vanuit verschillende standpunten te zien is, lijkt het een ruimtelijk 
en tastbaar object. Dit is echter niet zo, het is een geconstrueerd beeld van licht. Er 
bestaan verschillende hologrammen en deze zijn onderverdeeld in twee soorten, 
namelijk de transmissiehologrammen en de reflectiehologrammen. Het verschil is 
dat bij de transmissiehologram de lichtbron aan de andere kant van het hologram 
staat ten opzichte van de waarnemer. Bij reflectiehologrammen staat de lichtbron aan 
dezelfde kant van het hologram als de waarnemer. Een transmissiehologram wordt op 
de volgende manier gemaakt, zie ook figuur 41: een laserbundel wordt gesplitst in twee 
bundels, namelijk de belichtingsbundel en de referentiebundel. De belichtingsbundel 
gaat door de lens en wordt een divergerende lichtbundel. Vervolgens valt de 
lichtbundel op het object en wordt het licht weerkaatst op een fotografische plaat. De 
referentiebundel wordt onder een bepaalde hoek gericht op de fotografische plaat. 
Hier komen de twee lichtbundels weer bij elkaar. Doordat de twee lichtbundels via een 
andere weg op de fotografische plaat terecht komen, zijn ze niet meer in fase. Hierdoor 
ontstaat een interferentiepatroon wat op de plaat wordt vastgelegd. De plaat wordt op 
dezelfde manier als een foto ontwikkeld [23].

Figuur 41. Het maken van een hologram
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Om het hologram zichtbaar te maken, kan dezelfde opstelling worden gebruikt 
aangezien er een laser nodig is met dezelfde golflengte, zie figuur 42. De 
belichtingsbundel is niet nodig en wordt afgeschermd. De referentiebundel, in deze 
opstelling de reconstructiebundel, volgt dezelfde weg en komt onder dezelfde hoek 
op het hologram terecht. De waarnemer kan nu het hologram zien op de plek waar 
oorspronkelijk het object stond [23].

Een reflectiehologram wordt op dezelfde manier gemaakt. Het enige verschil is dat de 
referentiebundel via een spiegel op de achterkant van de fotografische plaat terecht 
komt. Om dit hologram te kunnen zien, wordt weer de belichtingsbundel afgeschermd. 
De referentiebundel valt op dezelfde kant van het hologram als waar de waarnemer 
naar kijkt. Nu is het hologram weer te zien op de plek waar oorspronkelijk het object 
stond [23].

Voor- en nadelen
Voordelen
- Het is in de toekomst makkelijk te veranderen is, mocht er een keer iets   
 verbouwd worden aan de Horst
- Het heeft een meer technische en moderne uitstraling
Nadelen
- Heel stuk duurder
- Ook het weergeven van de route en de positie in het hologram is moeilijk te   
 realiseren en te zien. 
- Het idee van de behuizing gaat verloren.
- De ingang van de Horst is een vrij lichte ruimte, waardoor projectie minder   
 goed te zien is.

Aangezien de nadelen zwaarder zijn dan de voordelen, is er voor gekozen om geen 
hologram te gebruiken.

Figuur 42. Het zien van een hologram
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Doorzichtig touchscreen
Een doorzichtig touchscreen kan op twee manieren gecreëerd worden, namelijk met 
een doorzichtig LCD/LED scherm of met behulp van een projector. Het touchscreen 
wordt gemaakt van een doorzichtige plaat, dit kan glas of plexiglas zijn. Op deze plaat 
wordt een touch folie aangebracht, waardoor de plaat interactief wordt. Het beeld kan 
gemaakt worden met behulp van een doorzichtig LCD/LED scherm. Dit scherm wordt 
onder de glasplaat bevestigd. Verder is hier veel licht voor nodig en moet de touch folie 
verbonden worden met het scherm. Hierdoor is deze mogelijkheid alleen beschikbaar 
met een doos, zie figuur 43, en niet met een glazen behuizing. In plaats van een LCD/
LED scherm, kan er ook gebruik gemaakt worden van een projector. Deze projector kan 
achter de doorzichtige plaat bevestigd worden. Met behulp van rear projection kan er 
een beeld gevormd worden op de glasplaat. Rear projection  betekent dat het beeld van 
de projector gespiegeld wordt om het aan de voorkant van de doorzichtige plaat goed 
weer te geven. Verder moet de touch folie verbonden worden met de projector [24].
De projector zou ook aan de voorkant van de doorzichtige plaat kunnen staan. Het 
nadeel hiervan is dat de gebruiker van de eyecatcher voor de projector staat, waardoor 
het beeld niet meer te zien is.

Voor- en nadelen
Voordelen
- Het 3D model achter het touchscreen blijft goed zichtbaar
- Een doorzichtig touchscreen is innovatiever dan een normaal touchscreen

Nadelen
- Projectie in een lichte ruimte kan wel, maar daarvoor is een projector nodig   
 met meer dan 3000 ALumen. Deze zijn rond de 1000€.
- Voor Rear Projection is een short throw beamer nodig, omdat deze in het
 ontwerp komt en al dicht op de doorzichtige plaat staat. Ook dit soort
 beamers zijn rond de 1000€. Verder zijn ze te groot, waardoor het niet in de   
 eyecatcher past, of het beeld is heel klein.

Figuur 43. Een doorzichtig touchscreen met een doos.
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- Een doorzichtig touchscreen met behulp van een doorzichtig LCD/LED scherm  
 kan niet in een glazen behuizing.
- Alles bij elkaar zorgt voor grote kosten, aangezien een touch folie alleen al   
 €1000,- kost. 

Aangezien er veel nadelen zijn bij het gebruik van een doorzichtig touchscreen, wordt 
dit idee niet gebruikt in het uiteindelijke ontwerp van de eyecatcher. 

Vormgeving 
Om de eyecatcher gebruiksvriendelijker te maken, wordt de vormgeving aangepast. Er wordt 
gekeken naar een alternatief voor het gebruik van een doorzichtig touchscreen.

Zoals te zien is in figuur 44 en 45, is de vormgeving aangepast. Voordat dit ontwerp 
gekozen is, zijn er heel wat vormstudies vooraf gegaan. Ook is er gekeken naar andere 
meubels met rechte vormen voor inspiratie, dit is te vinden in bijlage K. De vormstudies 
zijn te vinden in de bijlage L. Voor het uiteindelijke ontwerp is de bovenkant 
afgeschuind, wat niet alleen voor een mooier beeld zorgt, maar er ook voor zorgt dat 
er geen afval of andere producten op de eyecatcher gezet kan worden. Hierdoor is 
de hoogte van de eyecatcher groter gemaakt, waardoor het gebruiksvriendelijker is 
geworden. Verder is de gebruiksvriendelijkheid verbeterd door het touchscreen op een 
andere plek te plaatsen. Ook is het touchscreen kleiner geworden, zodat het 3D model 
goed zichtbaar blijft. Het touchscreen heeft nog steeds een grootte van 21 inch.

Het blok bevat drie vlakken wat laat zien dat het object uit meerdere onderdelen 
bestaat. Verder is de stijl van de servicedesk erin terug te vinden, zoals het houten 
blok voorop en de kleur wit. Om de eyecatcher nog meer op te laten vallen, wordt er 
onderin het blok een LED strip bevestigd wat wit licht uitstraalt. In bijlage M zijn meer 
afbeeldingen te zien van het eindontwerp.

Figuur 44. Een render van de nieuwe vormgeving

Figuur 45. Een render van de nieuwe 
vormgeving
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Verder is er een zwevend idee gecreëerd door de onderste verdieping van het 3D 
model, wat de kelder is, op het blok te plaatsen, in plaats van in het blok. De kelder 
bestaat echter uit een klein stuk, waardoor de rest van het 3D model nog wel 
ondersteund moet worden. Dit kan gedaan worden door doorzichtige pootjes onder de 
voorkant te bevestigen.

Afmetingen 
Door de aanpassingen van de vormgeving, zijn de afmetingen ook aangepast. Er is 
gekozen om de touchscreen op een hoogte van ongeveer 100 centimeter te plaatsen. 
Dit is een ergonomische hoogte voor staand werken volgens de ergonomiesite  van 
België [25]. Daarbij wordt er gekeken naar de gemiddelde lengte van een Belg. Volgens 
Mens en Samenleving is de gemiddelde lengte van een Belg hetzelfde als de gemiddelde 
lengte van een Nederlander [26]. Bovendien is deze hoogte niet te hoog voor mensen 
die in een rolstoel zitten. De ooghoogte van iemand die in een rolstoel zit, is 107 – 130 
centimeter hoog [27]. Dit is dus hoger dan waar het touchscreen zit. 

Om het ontwerp in een goede verhouding te krijgen, is de eyecatcher 130 centimeter 
breed. Hierdoor kunnen er met gemak drie personen naast elkaar voor de eyecatcher 
staan. De eyecatcher heeft verder een diepte van 100 centimeter, zie figuur 46. In bijlage 
N staan de andere afmetingen van de eyecatcher. 

Productie & materiaal 
Aangezien het ontwerp maar één keer geproduceerd gaat worden, moet er gekeken 
worden naar een productietechniek wat voor een enkelstuksproduct geschikt is. Ook 
moet hiervoor het materiaal geschikt zijn. Daarnaast wordt er meteen gekeken naar de 
kosten van dit product. Zie figuur 47 voor de namen van de onderdelen.

Figuur 46. De maten van de eyecatcher
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Steun
De steun moet de uitstraling van staal hebben, net zoals de servicedesk. Dit kan 
gemaakt worden door een blok staal op maat te laten maken. Echter is dit best wel 
duur, de kosten kunnen zo minimaal 700€ zijn voor een blok staal. De steun kan beter 
gemaakt worden van vier stalen staven of kokers, welke aan elkaar verbonden worden.

Onderste blok
Het onderste blok wordt gemaakt van hout. Hout is makkelijk te bewerken met onder 
andere een freesmachine. Verder kan het mooi afgewerkt worden door het product te 
schuren en te verven. 

Het product heeft vier zijkanten, een onderkant en een bovenkant wat van hout 
gemaakt gaat worden. Verder is dit deel hol, waardoor alle kleine onderdelen, zoals 
elektronica, hierin opgeborgen kunnen worden. Als eerste moeten de houten platen 
op maat gekocht of gezaagd worden. De afrondingen, versieringen en gaten kunnen 
met behulp van een freesmachine, boormachine en schuurmachine gemaakt worden. 
Frezen kan gedaan worden met een CNC freesmachine. Hiervoor moet er vooraf een 
tekening  gemaakt worden en opgeslagen worden in een .dwg of .dxf formaat. De 
machine leest de tekening en gaat het hout frezen. Een voordeel van het gebruik van 
een CNC freesmachine is de nauwkeurigheid. De machine werkt tot op een tiende 
millimeter nauwkeurig. Tot slot worden de onderdelen afgewerkt door het te schuren. 
Hiervoor kan een schuurbandmachine of een schuurmachine gebruikt worden. De 
kleinere delen kunnen met de hand geschuurd worden.

Dan zijn de onderdelen klaar, maar moet het geheel nog in elkaar gezet worden. Dit kan 
door het aan elkaar te lijmen. Het voordeel hiervan is dat men er niks van ziet. Omdat 
het gelijmd wordt, moet de geometrie zo gemaakt worden dat de lijmverbinding het 
sterkst is.  

Als houtsoort kan MDF gebruikt worden. Hier is voor gekozen nadat er contact 
was opgenomen met verschillende meubelmakers. De meubelmaker Broekhuis 
Houtbewerking & Restauratie [28] adviseerde om MDF te gebruiken. Massiefhout 
kan nog wel eens gaan kromtrekken, bovendien is MDF sterk genoeg om de glazen 
behuizing te kunnen dragen. Ook wordt MDF in verschillende diktes aangeleverd, en is 

Figuur 47. Namen van de onderdelen
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een dikte van 18 mm voor het basisframe al genoeg.

Glazen behuizing
Op het houten blok komt de glazen behuizing. Dit wordt gemaakt door glasplaten aan 
elkaar te verbinden. Voor de bevestiging wordt lijm gebruikt. 

3D model
In het 3D model moeten de lampjes en verschillende verdiepingen zichtbaar zijn. 
De verdiepingen kunnen aangegeven worden door verschillende kleuren licht. 
Verder worden er twee materiaalsoorten gebruikt, namelijk plexiglas en polystyrol, 
respectievelijk transparant en mat. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende delen in de Horst, denk aan Noord, Zuid, West en Oost. Dit wordt gedaan 
door voor elk deel een andere kleur plaat te gebruiken [29] .

Touchscreen
Voor het touchscreen is een All-in one computer nodig. Dit is een touchscreen met de 
computer ingebouwd. Het touchscreen komt op de glazen behuizing te liggen. Door een 
dunne behuizing om het touchscreen te maken, kan het bevestigd worden aan het glas. 
Hierdoor kan het touchscreen ook niet meegenomen worden. Deze behuizing kan om 
de randen van het touchscreen komen en gemaakt worden van hout of glas. 

Kostprijs
Hiernaast, figuur 48, is een overzicht weergegeven van de materialen en de prijs. De 
prijzen zijn gebaseerd op verkoopprijzen van winkels. Dit alles is dus een schatting. 
Verder is het vooral de materiaalkosten, hier komen productiekosten nog bij op. 

Volgens Bijkerinterieur zou het ontwerp, zonder 3D model en zonder het touchscreen 
met alle onderdelen, rond de €1800,- komen. Hier zitten alle materialen bij, zoals het 
hout, glas en het stalen frame. Verder is de productie en de detaillering, zoals het wit 
spuiten van het hout ook meegerekend. Daarnaast wordt de houtenplank die voorop 
het ontwerp zit van massief Beuken of Eikenhout gemaakt.
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Onderdelen Prijs per 
stuk

Aantal Totale 
prijs

Gewicht Opmerkingen

Stalen kokers €9,38 (€/m) 4 meter €37,52 26 kg

Hoekverbind-
ing

€13,- 4 €52,-

MDF €250,- Kostenschatting 
gebaseerd op 
meubelmaker 
Broekhuis Houtbe-
werking & restau-
ratie

Monteren en 
afwerken

€150,-

Glasplaat, 
enkelglas 5 mm 
dikte

€28,08 (€/
m2)

4,1266 
m2

€115,85 52 kg 3*1,28*0,225 = 
0,864 m2
0,595*1,28 = 
0,7616 m2
2*(0,98*1,05/2) = 
1,029 m2
1,280*1,15 = 1,472 
m2

Plexiglas 2 mm 
dikte

€30,- (€/m2) 3 m2 €90,-

Polystyrol €32,- (€/m2) 1 m2 €32,-

LED lampjes €0,12 100 €12,-

Draad €0,49 per 
meter

10 m €4,90

LED strip 5 
meter

€15,- 1 €15,-

Arduino Mega 
board

€52,- 3 €156,-

Touchscreen 
Lenovo Horizon 
2s (19 inch)

€1000,- 1 €1000,- 2,6 kg De prijs ligt rond de 
€1000,- afhankelijk 
van het formaat.

Druksensor €8,95 80 €716,- Rond de 80 stuks 
nodig voor de 
studeerruimtes in 
de NH, OH, ZH en 
Horstkelder.

Bewegingssen-
sor

€13,- 44 €572,- Er zijn 44 ruimtes 
die in de HT gere-
serveerd kunnen 
worden.

Totaal €3203,27

Figuur 48. Kostprijs
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Interface
Er is een interface gemaakt van het touchscreen. Deze wordt getest aan de hand van een interac-
tief prototype, zodat er daarna nog aanpassingen gedaan kunnen worden.

Zoals te zien is in figuur 49 bestaat het touchscreen uit een menu met de volgende 
opties: 

1. Route
2. Ruimtes reserveren
3. Projecten bekijken
4. Info over studies
5. Aankomende evenementen
6. Tekenen

Van elke optie is een flowchartdiagram gemaakt, hierin is overzichtelijk te zien wat de 
volgende keuzes zijn wanneer men op een van de opties heeft geklikt, zie figuur 49 en 
bijlage O. Bij de route kan men twee dingen invullen, de afdeling en het nummer. Als 
er op enter geklikt wordt, dan wordt de route weergegeven in het 3D model. Men heeft 
dan ook de keuze om de route nog te scannen met behulp van een QR code.

Figuur 49. Flowchartdiagram: route
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Als men op de knop ‘ruimte reserveren’  drukt, wordt er eerst om inloggegevens 
gevraagd, zie figuur 50. Als deze ingevoerd zijn, wordt men doorgelinkt naar de website 
waarop men een studeerruimte kan reserveren. Hier kan er gekozen worden uit het 
gebouw, aantal mensen, type kamer, datum en tijd. Wanneer men uitlogt, komt het 
menu weer in beeld.

Ook projecten kunnen bekeken worden via het scherm. Eerst komt men op een 
overzicht uit van verschillende projecten. Hiervan zijn in het klein afbeeldingen met de 
bijbehorende naam te vinden. Als men op een van die afbeeldingen drukt, verschijnt de 
afbeelding in het groot met daaronder informatie over het desbetreffende project, zie 
figuur 51. Men kan zelf door het proces heen bladeren of meer informatie verkrijgen 
over het project.

Figuur 50. Interface ruimte reserveren

Figuur 51. Project in het groot
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Verder kan men makkelijk meer informatie krijgen over de studies die zich in de 
Horst bevinden. Hieronder vallen de faculteiten TNW en CTW, wat dan ook meteen 
de eerste keuze is in dit menu. Als men een faculteit heeft geselecteerd wordt men 
doorverbonden naar de website waarop meer informatie te vinden is, zie figuur 52.

Ook kunnen er verschillende evenementen bekeken worden, dit is weergegeven in 
figuur 53. In de Horst zijn verschillende evenementen aangekondigd, zoals bijvoorbeeld 
de onthulling van de Green Team auto. Dit zijn interessante evenementen wat in een 
overzicht geplaatst is. Dit wordt op dezelfde manier als de projecten weergegeven. 

Figuur 52. Info over studies

Figuur 53. Evenementen
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Omdat de studies in de Horst veel bezig zijn met ontwerpen en processen, is er een 
nieuwe functie toegevoegd. Men kan een tekening maken op het touchscreen, zie figuur 
54. Deze kan men bewaren of weggooien. Verder zijn de opgeslagen tekeningen te 
bekijken.

De overige flowchartdiagrammen en afbeeldingen van de interface is te vinden in 
bijlage O.

Waarom deze functies ? 
Verder bevat het de functies zoals beschreven is in de conceptfase. Omdat er gebruik 
wordt gemaakt van een touchscreen, kunnen er heel veel functies toegevoegd worden. 
Echter is er gekozen voor een selectie van functies, zodat deze functies niet wegvallen 
ten opzichte van andere functies. Bovendien is het een eyecatcher en wordt het 
gebruikt door mensen die langslopen of moeten wachten. Deze mensen zullen geen 
uren achter elkaar gebruik van het product maken, zeker niet als ze zelf al een mobiele 
telefoon op zak hebben. Verder laat deze selectie van functies informatie zien, die men 
zelf niet zo gauw zou opzoeken, bijvoorbeeld informatie over andere studies. Deze 
functies moeten op een gemakkelijke manier laten zien wat de Horst inhoudt, zonder 
dat mensen daar zelf lang naar moeten zoeken. Tot slot wordt er gebruik gemaakt van 
QR-codes, waarmee meer informatie beschikbaar wordt gesteld. Ook kan de route 
gescand worden met een QR-code. Dit is handig voor mensen die nog nooit of niet heel 
vaak in de Horst zijn geweest en de weg die getoond wordt in het 3D model niet kunnen 
onthouden.

Figuur 54. Flowchatdiagram: tekenen
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Interface testen
Er is een interactieve interface gemaakt op de computer. Deze interface is getest door 
een aantal personen. Er waren zes opdrachten die uitgevoerd moesten worden, daarbij 
werd er gelet op het aantal fouten wat men maakte tijdens het uitvoeren van de test. 
Achteraf is nog om feedback gevraagd.

De volgende opdrachten werden uitgevoerd:
1. Scan de route naar OH211
2. Zoek informatie op over TNW
3. Reserveer een ruimte 
4. Bekijk het project over de gitaar
5. Je wil meer informatie over het evenement Pitch Battle, hoe doe je dat?
6. Ga naar de tekenpagina

Tijdens het maken van de opdrachten maakte er niemand een fout. De interface is 
helder en duidelijk, waardoor het makkelijk te begrijpen is. De vormgeving mag echter 
wel aangepast worden. Het blijft nu wat achter op de rest van het ontwerp en oogt 
ietwat ouderwets. Verder is het ook handig om een Engelse versie toe te voegen. Er 
kan een onderdeel toegevoegd worden waarbij men zelf kan aangeven waar hij heen 
wil, zonder te weten welk kamernummer het is. Dus bijvoorbeeld, ouders komen langs 
voor de ouderdag van Industrieel Ontwerpen, dan kunnen ze op het scherm aangeven 
dat ze naar IO toe willen en dan krijgen ze te zien dat het in OH211 is en wordt de route 
meteen gemaakt. Verder zou er ook meteen toegevoegd kunnen worden waar bepaalde 
apparaten staan, zoals een printer of een koffieautomaat.

Figuur 55. Homepage projecten
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Aanpassingen en nieuwe interface 
Aan de hand van de testen is er een nieuwe interface gemaakt. Ook is er meteen 
een nieuwe flowchartdiagram gemaakt, deze is te vinden in bijlage P. Er is een knop 
toegevoegd zodat men kan switchen tussen een Nederlandstalig en Engelstalige 
versie. Verder is de homepage weggehaald en staat het touchscreen automatisch op 
de pagina van projecten, zie figuur 55. Op deze pagina kan men wel direct de andere 
menuknoppen zien. Op die manier ziet men dat er verschillende projecten worden 
weergegeven, zonder er naar te hoeven zoeken. 

Verder is er een functie toegevoegd bij de route. Men kan nu naar de pagina ‘zoek’ gaan, 
zie figuur 56. Hier kunnen ze aangeven of ze bijvoorbeeld op zoek zijn naar een printer 
en vervolgens wordt er dan een route gemaakt naar de printer toe. Verder zijn de 
namen van twee knoppen aangepast naar ‘studies’ en naar ‘evenementen’ in plaats van 
‘info over studies’ en ‘aankomende evenementen’. Bovendien is de pagina evenementen 
veranderd. Men kan nu kiezen tussen afgelopen en aankomende evenementen, zie 
figuur 57. Tot slot is de vormgeving iets subtieler gemaakt. Andere afbeeldingen van de 
interface is ook in bijlage P te vinden.

Figuur 56. Zoekpagina

Figuur 57. Evenementen
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Werking
Vooraf moet er een software gemaakt worden van de interface wat op het touchscreen 
moet komen. Dan kan de Arduino geprogrammeerd worden. Voor dit ontwerp is 
een Arduino Mega nodig, deze heeft namelijk veel poorten. De Arduino wordt op het 
touchscreen aangesloten via een USB poort. De Arduino moet de aanrakingen van 
het touchscreen vertalen naar acties die plaatsvinden in het 3D model. Daarnaast 
moet de Arduino ook signalen van de sensoren oppikken en doorgeven aan het 3D 
model. Voor de data transmissie kan er gebruik gemaakt worden van een draadloos 
transmissiemedium. Draadloze transmissie kan via Wifi, Bluetooth of Infrarood. 
Infrarood wordt gebruikt voor korte afstanden, waardoor deze optie afvalt [29]. 
Bluetooth wordt normaal gesproken gebruikt voor afstanden tot 10 meter, maar kan 
opgevoerd worden naar 100 meter [30]. Het verschil tussen Bluetooth en Wifi is dat Wifi 
een stuk sneller is [31]. In dit geval is de snelheid vooral belangrijk voor het signaal van 
de lift. Zeker als het om grote afstanden gaat, is Wifi beter.

Vooraf moet de Arduino geprogrammeerd worden, zodat de aanrakingen op het 
touchscreen omgezet worden naar acties in het 3D model. Stel dat iemand de route 
naar OH211 wil weten, dan wordt via het touchscreen aangegeven en moet de Arduino 
de LED lampjes die deze route weergeven, aanzetten. Verder moet de Arduino ook 
signalen van de lift en de sensoren ontvangen. Deze worden dan ook omgezet in acties 
in het 3D model, in figuur 58 wordt dit weergegeven. Verder wordt in figuur 59 laten 
zien hoe de Arduino reageert op de signalen.

Figuur 58. Werking Arduino

Figuur 59. Voorbeeld van hoe de Arduino moet reageren



85 

Plaatsing in ruimte
In figuur 60 en in bijlage Q is de eyecatcher geplaatst in de ontvangsthal. Er is voor 
gekozen om de eyecatcher in het midden van de hal te zetten. Hierdoor is de eyecatcher 
het eerste wat men ziet bij binnenkomst en valt het dus extra op. Verder is het object 
zo neergezet, dat het 3D model van de Horst op dezelfde manier staat als de Horst zelf. 
Hierdoor weet men als er lampjes oplichten in het rechter gedeelte, dat ze naar rechts 
moeten lopen. Om in het 3D model aan te geven waar men zich bevindt, heeft het 
eerste lampje een andere kleur. Op het touchscreen kan dan neergezet worden dat die 
kleur het beginpunt is. 

De eyecatcher heeft ook stroom nodig, zo moet het touchscreen aangesloten worden 
op een netspanning. De Arduino’s kunnen aangesloten worden op het touchscreen via 
de USB poorten. Verder heeft de eyecatcher een LED strip onderin die ook aangesloten 
moet worden op netspanning. Om dit netjes weg te werken, kunnen alle draden worden 
opgeborgen in het houten blok. Hierin moet dan een verlengsnoer komen waar het 
touchscreen en de LED strip op aangesloten kunnen worden. Dan moet er een gat 
gemaakt worden in de onderste houtplaat van de eyecatcher, zodat daar het snoer 
doorheen kan. Het snoer kan strak over de grond gelegd worden naar een stopcontact 
toe.

Ook is er voor gekozen om geen wieltjes onder de eyecatcher te plaatsen, omdat het 
object in principe niet verplaatst wordt. Stel dat het in de weg staat, kan de eyecatcher 
ook aan de kant geschoven worden. Omdat dit een kleine afstand is en de grond glad 
en vlak is, wordt dit als lage belasting gezien en is fysieke overbelasting onwaarschijnlijk, 
volgens Inspectie SZW [32]. 

Figuur 60. Plaatsing in ruimte
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Terugkoppeling PVE
Als laatste wordt er nog een keer terug gekeken naar het programma van eisen. Hoe sluit de 
eyecatcher op het PVE aan en zijn er nog aspecten wat beter kan?

Het object moet opvallend zijn
De eyecatcher is zo in de ruimte geplaatst dat het opvalt, het is dan ook het eerste wat 
men ziet als ze de draaideur door zijn. Ook de verschillende functies dragen bij aan het 
opvallen. Door het touchscreen en de interactie met het 3D model oogt het technisch 
en modern. Tevens is dit een hele andere manier dan een route vinden via een 
plattegrond. Verder zijn de verschillende kleuren lichten in het 3D model en de LED strip 
in het hout opvallende aspecten.

Het object moet passen bij de Horst
De glazen behuizing is iets wat zeker bij de Horst past. Alleen in de ontvangsthal zijn 
al een aantal vitrines te vinden. Verder bestaat de vormgeving uit rechte vormen, een 
duidelijk kenmerk van de Horst. Het 3D model en de vorm is iets specifieks, waardoor 
deze eyecatcher niet in een ander universiteitsgebouw past. Daarnaast sluit de 
vormgeving ook aan op de servicedesk van de Horst.

Het object moet passen bij de faculteiten in de Horst; CTW en TNW
Uit de vragenlijst in de analysefase kwam een aantal aspecten naar voren, waar dit 
idee ook op gebaseerd is. Hierbij gaat het om het vinden van de weg en het duidelijk 
naar voren brengen van informatie over de Horst. Ook techniek is een belangrijk en 
kenmerkend aspect van beide faculteiten, waar de eyecatcher ook op aansluit.

Het object moet passen bij de Universiteit Twente
De visie van de UT is sterk gericht op een technologisch profiel waar deze eyecatcher 
ook op aansluit. 

Het object moet de primaire processen van het Facilitair Bedrijf niet 
verstoren - Het object moet niet in de weg staan
De eyecatcher is 130 centimeter breed en 100 centimeter diep. Dit betekent dat men er 
makkelijk om heen moet kunnen lopen. Verder is de eyecatcher verplaatsbaar, mocht 
dat echt nodig zijn. Bovendien neemt het minder ruimte in dan de rode blokken die er 
voorheen stonden.

Het object moet veilig zijn
De scherpe randen van het object worden licht afgerond. Verder staat het object stevig 
op de grond en stevig in elkaar. 

Het object moet duurzaam zijn
De vormgeving van het object is modern en de techniek die gebruikt wordt, kan met de 
jaren mee aangepast worden. 
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Het object moet technologisch zijn
Technologie is, zoals eerder beschreven, een belangrijk kenmerk van de visie van de UT. 
Vandaar dat de eyecatcher ook technisch gemaakt is, met behulp van het touchscreen 
en de interactie met het 3D model.

Het object moet in de huisstijl van de UT zijn
De interface van het touchscreen is volledig in de huisstijl van de UT gemaakt.

Het object moet informatie geven over de inhoud van de Horst
Via het touchscreen kan men op een gemakkelijke manier meer informatie vinden 
over verschillende functies. Daarnaast worden ook projecten weergegeven op het 
touchscreen. Zo staan er op het home menu projecten weergegeven, waardoor men 
meteen een indruk krijgt van wat er gebeurt. 

Het object moet helpen bij het vinden van de weg
De eyecatcher kan zeker helpen bij het vinden van de weg. Voor mensen die vaak in 
de Horst komen, is de route in het model al voldoende. Voor mensen die nog meer 
informatie over de route nodig hebben, kunnen de route scannen door middel van een 
QR-code.

Het object moet helpen bij het vinden van vrije studeerruimtes
In het 3D model worden de studeerruimtes weergegeven als ze vrij zijn. Ook kan via 
het touchscreen gemakkelijk en snel een studeerruimte in de Horsttoren gereserveerd 
worden.
 
Het object moet plezier bieden
Door het toevoegen van de tekenpagina, kan men de eyecatcher ook voor het plezier 
gebruiken. Verder is het gebruik van een touchscreen al leuk.

Het object moet techniek en onderzoek uitstralen
Door de verschillende functies van de eyecatcher wordt de techniek benadrukt. Het 
onderzoek wordt uitgestraald door verschillende projecten en informatie over de 
studies weer te geven.

Verstoord het de sfeer/ruimte?
De eyecatcher verstoord de ruimte niet, ondanks dat het op moet vallen. Door de 
vormgeving en het kleurgebruik blijft de sfeer in de ruimte hetzelfde. Bovendien is de 
eyecatcher niet zo groot, dat men er niet meer langs kan lopen.
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Aanbevelingen
Terugkijkend naar het ontwerp en het proces, kunnen er altijd dingen anders of beter. Hier 
worden nog een aantal aspecten beschreven waar het ontwerp op aangepast kan worden. Verder 
wordt ook het proces beschreven.

Ontwerp
Er is al het een en ander uitgezocht over een doorzichtig touchscreen, wat het 
uiteindelijk niet is geworden. Wat wel kan is om het touchscreen onderdeel te maken 
van het glas. Dit kan door een gat in het glas te maken, of door het touchscreen onder 
het glas te bevestigen en op het glas een touch folie aan te brengen. Op die manier kan 
het touchscreen niet meegenomen worden en kunnen de kabels van het touchscreen 
op een eenvoudigere wijze opgeborgen worden in de eyecatcher. 

Verder zijn er nog een aantal kleine dingen die op de interface aangepast kunnen 
worden. Zoals het veranderen van ‘CTW’ en ‘TNW’ naar respectievelijk ‘Faculteit CTW’ en 
‘Faculteit TNW’. Zo is het voor mensen die niet bekend zijn in de Horst duidelijk dat het 
om de faculteiten gaan. Verder zou er nog een kleine functie aan toegevoegd kunnen 
worden en dat is dat mensen een berichtje achter kunnen laten. Op die manier kunnen 
mensen op elkaar reageren. Hiervoor moet er dan eerst ingelogd worden, zodat er geen 
verkeerde berichten, met scheldwoorden of andere rare dingen, worden achtergelaten. 

Op het touchscreen zou ook nog meer informatie weergegeven kunnen worden tijdens 
het zoeken van een bestemming. Als men via de ‘zoek’ pagina op zoek gaat naar 
bijvoorbeeld Industrieel Ontwerpen, dan zou hier niet alleen de route weergegeven 
kunnen worden, maar ook bijvoorbeeld een kort stukje tekst over wat IO is. 

In dit ontwerp worden bewegingssensoren gebruikt voor de gesloten ruimtes in de 
Horsttoren. Aangezien er veel ruimtes gereserveerd kunnen worden in de Horst, komt 
de kosten voor de sensoren op een hoog bedrag te liggen. Er zou ook voor gekozen 
kunnen worden om alleen de gereserveerde ruimtes in het 3D model weer te geven als 
bezet, zodat de bewegingssensoren niet meer nodig zijn. Wat wellicht ook kan is om de 
bestaande bewegingssensoren te koppelen aan het 3D model.

Op dit moment ligt er een snoer strak over de grond vanaf het midden van de ruimte 
tot aan de zijkant. Door de eyecatcher meer naar de zijkant te verplaatsen, wordt de 
hinder van het snoer ook minder.

Verder kan er nog een tekst op het houten blok komen, wat de mensen moet 
aantrekken het product te gebruiken. Zo zijn er verschillende touchscreen ontwerpen 
waarbij staat: “touch me”, of: “vind u route hier”. Zoiets zou ook op de eyecatcher 
kunnen staan: “Touch and find out”.



89 

Proces
Aangezien het een strakke planning was, is de planning ondertussen iets aangepast. 
Zo is er geen prototype meer gemaakt, omdat dit alleen van toegevoegde waarde 
was geweest als het mooi en realistisch werd gemaakt. Hier was de tijd echter niet 
meer voor. Verder had er meer actie ondernomen kunnen worden om antwoorden te 
krijgen van ‘verschillende mensen’ op de vragenlijsten, aangezien nu vrij veel Industrieel 
Ontwerpen studenten hadden gereageerd. Desondanks kwamen de antwoorden veel 
overeen en werd het goed duidelijk wat studenten en docenten belangrijk vonden. 
Ook had de vragenlijst voor de ideeën korter gekund, dan hadden meer mensen erop 
gereageerd, nu zijn er wel een aantal mensen geweest die mondeling feedback hadden 
gegeven op de ideeën. Verder was het af en toe nodig om een stapje terug te doen 
en goed op een rijtje te hebben wat er belangrijk was. Tot slot zijn sommige ideeën 
afgevallen, doordat het niet gebruikt zou worden, zoals bijvoorbeeld het zitgedeelte. 
Wellicht had dit in de conceptfase verbeterd kunnen worden.
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Conclusie

Het doel van deze opdracht was het ontwerpen van een eyecatcher wat als visitekaartje 
dienst doet voor de faculteit CTW. Verder was het belangrijk dat het ontwerp bij de 
Horst past, waardoor het ook moet aansluiten op de andere faculteit die in de Horst 
bevindt, namelijk TNW. Daarnaast is de visie van de UT belangrijk en moet het voldoen 
aan de eisen van het FB.

Er is onderzoek gedaan naar de visie van de Universiteit Twente, omdat dit ook terug 
komt in de verschillende projecten op de campus en in de universiteitsgebouwen. 
Daarnaast was het belangrijk om de faculteiten in kaart te brengen. Dit is gedaan door 
vragenlijsten op te stellen en informatie te verkrijgen over de verschillende functies. 
Door de vragenlijsten werd er meteen duidelijk wat belangrijk was, de inhoud van de 
Horst meer naar voren te laten komen. Dit sluit meteen goed aan op het dienst doen 
als visitekaartje voor CTW. Verder is het onderzoek uit de analysefase vertaald naar een 
programma van eisen waaraan het ontwerp moet voldoen. 

Er is gekozen voor dit ontwerp, omdat het een technische, moderne, leuke en 
interactieve manier is om mensen informatie te geven over de Horst en te helpen bij 
het vinden van de weg. Verder was het de bedoeling dat het een echte eyecatcher 
werd en met het interactieve 3D model valt het ontwerp dan ook op. Verder wordt het 
3D model niet alleen voor het vinden van de weg gebruikt, maar wordt er ook op een 
nieuwe manier getoond waar de lift zich bevindt en kan men makkelijk en snel zien 
waar vrije studeerruimtes zijn. Ook het touchscreen wordt al gezien als eyecatcher. 
Omdat er geen muis of toetsenbord aan te pas hoeft te komen, is het touchscreen erg 
gebruiksvriendelijk. Verder is de interface duidelijk en simpel en door het aantal functies 
beperkt te houden, vallen de verschillende functies op. Verder is het een goede en 
makkelijke manier om informatie te bieden, zonder dat men er echt naar op zoek moet, 
ook doordat de home pagina van het touchscreen al meteen verschillende projecten 
laat zien. 

Ondanks dat het ontwerp op moet vallen, is de sfeer behouden door het te verbinden 
met de servicedesk. Dit is gedaan door de uitstraling en materiaal gebruik hetzelfde te 
houden als de servicedesk. Hierdoor en door de glazen behuizing past de eyecatcher 
goed in de ruimte. De glazen behuizing in de vormgeving past ook weer bij de Horst zelf.

Tot slot zorgen de technische aspecten en de verschillende informatie die te vinden is 
via het touchscreen ervoor dat het aansluit op CTW. Verder zijn de eisen gebaseerd op 
de meningen van de studenten en docenten van CTW en TNW, waardoor het ontwerp 
ook aansluiting heeft met de faculteiten.
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Bijlage A Facilitair Bedrijf

PROJECTEN
Duurzaam FB = FBETER
Dit project is een ontwerp van een bloem die bij de hoofdingang komt te staan op de 
campus. Deze bloem gaat open als de zon schijnt en gaat dicht als de zon onder is [33].

Duurzamere disposables 
Er worden duurzame borden, bestek en bekertjes voor eenmalig gebruik geproduceerd 
van het merk Bright. Deze zijn minder milieubelastend door energieverbruik, 
bodemvervuiling of de schadelijkheid op de mens te verminderen. Hiermee laat het 
Facilitair Bedrijf zien dat ze actief bezig zijn met duurzaamheid [34]. 

Meer eco-toiletten op de campus en social return
De urinoirs in het Sportcentrum, de Zilverling en het Paviljoen zullen vervangen worden 
door waterloze urinoirs. Ook worden er geen chemische maar microbiologische 
middelen gebruikt tegen nare geurtjes in het toilet. Verdere stappen zijn het werken 
met bio-katoenen handdoeken. Ook wordt het afvalpapier op de Universiteit Twente 
verwerkt tot toiletpapier en handdoekjes [35].

Eigen energiecentrale
Het Facilitair Bedrijf begeleidt het project voor de bouw van een eigen energiecentrale. 
Dit bevat een hogedruk lab en daarnaast een warmtekrachtcentrale die wordt gestookt 
met pyrolyseolie, olie uit biomassa. Deze warmtekrachtcentrale kan 1,6 MW elektriciteit 
en 4 MW warmte leveren. Hiermee wekt de Universiteit Twente 48 procent van het 
eigen elektriciteitsverbruik op [36]. 

Oplaadpalen voor telefoons en tablets op de UT
Het Facilitair Bedrijf heeft gezorgd voor vier oplaadpalen die staan in de Horst, Spiegel, 
Hal B en de Bastille. Deze palen bestaan uit elk tien kastjes met aansluitingen voor 
mobiele telefoons en tablets. Studenten en medewerkers kunnen gratis gebruik maken 
van de oplaadpalen. Bij het aansluiten van het apparaat aan de lader, kan het kastje met 
een sleutel op slot worden gedaan [37].

Onbemande kluizen
Een recent project van het Facilitair Bedrijf is de samenwerking met de Buren 
Afhaalcentrum. Vanaf mei 2015 moet er een bezorgpunt komen op de campus. 
Studenten kunnen hun aankopen hier laten bezorgen en afhalen wanneer ze tijd 
hebben. Het idee is een bezorgpunt met onbemande kluizen. Als men iets besteld heeft 
en het is afgeleverd, ontvangen ze een bericht met een code waarmee de kluis geopend 
kan worden. Verder zijn er ook gekoelde kluizen, zodat ook voedselwaren besteld en 
bezorgd kunnen worden. Tot slot kan het ook nog gebruikt worden om pakketjes te 
versturen [38].
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AFDELINGEN
Vastgoed & Beheer 
Deze afdeling zorgt voor onderhoud, nieuwbouw, renovaties en aanpassingen van 
infrastructuur, het groen, de ondergrondse leidingen, verlichting, universiteitsgebouwen 
en de installaties die bij deze gebouwen horen. Daarnaast is inkoop en doorberekening 
van energie en de verhuur van ruimten aan de faculteiten, instituten en servicecentra 
ook een onderdeel van Vastgoed & Beheer [39].

Beveiliging
De Beveiliging verstrekt informatie aan bezoekers, zorgt voor begeleiding van 
hulpdiensten bij brand en ongevallen en zorgt voor een veilige en rustige campus. De 
Beveiliging heeft een meldkamer in het universiteitsgebouw de Spiegel zitten. Hier staan 
verschillende schermen waar beelden van de bewakingscamera’s weergegeven worden. 
Ook worden storingen en automatische meldingen getoond [40].

Catering
Via externe leverancier Sodexo wordt de catering verzorgd. In elke kantine van elk 
universiteitsgebouw worden verschillende broodjes, salades of drankjes verkocht door 
Sodexo [41].

Inkoop
De Universiteit Twente onderhandelt met verschillende leveranciers voor de inkoop van 
goederen [42]. 

Logistiek
De afdeling Logistiek zorgt voor postverwerking, dagelijkse ontvangst en distributie van 
alle non-food goederen binnen de Universiteit Twente. Ook zorgt het voor vervoer van 
goederen tussen gebouwen en voor vervoer en de planning van het vervoer voor de 
leden van het College van Bestuur [43].

Schoonmaak
De Universiteit Twente heeft een contract met het schoonmaakbedrijf Asito afgesloten. 
Asito speelt in op de wisselende bezetting en vervuiling van ruimtes. Voor de sanitaire 
voorzieningen heeft de UT een contract afgesloten met CWS. Zij leveren producten als 
toiletrolhouders, handdoekautomaten en zeepdispensers [44]. 

Servicedesk
De servicedesk is het aanspreekpunt van het Facilitair Bedrijf. Het verzorgt de ontvangst 
en verder verwijst de Servicedesk bezoekers en verstrekt informatie over de gebouwen 
en dienstverleningen van het FB [45].
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Bijlage B Foto’s Horst
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Bijlage C Resultaten organisatie
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Vraag 1: Wat doet u allemaal in 
de Horst?
1. Ik zit op een vaste werkplek
2. Mijn kantoor bevind zich in Horstring 
N202. Het VRlab in de Westhorst 224. 
De onderwijsruimtes in de Oosthorst. 
Masterexamens in N109 en T1300. 
Vergaderingen in Z105, 109 en 203.
3. Meestal op mijn kantoor, zeer 
regelmatig in (college)zalen voor college 
en vergaderingen.
4. 50% op kantoor 40% onderwijs in een 
onderwijs zaal, 10% in lab.
5.Ik zit op een vaste werkplek
6. Werken achter bureau in Eigen kantoor. 
Overleggen met studenten (individueel en 
in groepen). Overleggen met collega’s en 
les geven.
7. Werken op mijn eigen kamer, onderwijs 
geven, werkoverleggen door het hele 
gebouw
8. Vooral op 1 (werk)plek. Voor 
vergaderingen en het geven van colleges 
zit ik af en toe in andere ruimten.
9. Onderwijs en onderzoek. Oosthorst, 
Westhorst, Horstring
10. Veel op mijn eigen kamer (overleg), 
maar ook overleg bij anderen. Af en toe 
college geven. Koffiedrinken op de vide 
boven de kantine. Eten in de kantine.
11. Heb een eigen werkplek in de Horst, 
maar loop ook regelmatig in het ghele 
gebouw.
12. Op mijn eigen kantoor en afspraken 
door het hele gebouw.
13. Ik zit dagelijks op een vaste plek.

Vraag 2: Wat is kenmerkend aan 
de Horst?
1. Industriele uitstraling ijzeren pilaren, 
ijzeren trappen
2. De toren. De na 50 jaar nog steeds 
frisse en modern lijkende architectuur. 

De lage deuren en plafonds in de gangen. 
De uniforme gangen in de ring, waardoor 
orientatie lasting is.
3. Oudste gebouw van de campus. De 
toren?
4. De lange gangen, met de inspringende 
kolommen
5. ingewikkelde plattegrond. Mensen die 
hier niet bekend zijn dwalen altijd rond en 
snappen niet hoe ze moeten komen waar 
ze moeten zijn.
6. Alles is bruin (niet positief bedoeld)
7. Onoverzichtelijk, delen vd horstring en 
toren verouderd, goede lichte collegezalen 
in de horst-vleugels
8. Het gebouw oogt behoorlijk functioneel, 
zakelijk en degelijk. Beton, grijze kleuren, 
metalen profielen zie je ook nog.
9. De jaren zestig basis van het gebouw, 
Staal skelet
10. De toren met de lage ring er omheen. 
Het grasveld in het midden. Gangen 
lijken erg op elkaar, met onhandige 
benaming waardoor gasten de weg 
niet makkelijk kunnen vinden. Redelijk 
prettige onderwijsruimten in de oost- en 
noordhorst (flexibel te gebruiken; weel 
een beetje breed voor hoorcollege), 
behoorlijk wat studieruimte in de hal en 
gangen/kelder van de oosthorst.
11. De toren. Mooie open receptiedesk. 
Grote kantine met veel licht. Grote ruimte 
bij de centrale ingang.
12. Qua gebouw de vierkante toren en 
horstring en qua inhoud het engineering 
karakter
13. De horst die vier vleugels met elkaar 
verbind

Vraag 3: Waarin verschilt de Horst 
met andere gebouwen volgens u?
1. Gebouw uit de 60 tiger jaren
2. DE grote diversiteit aan opleidingen 
in een gebouw, waardoor de “design & 
engineering” identiteit niet duidelijk naar 
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voren komt.
3. Betere collegezalen; de andere 
gebouwen hebben vaak onlogisch 
ingedeelde zalen, waardoor het onderwijs 
geven lastiger is. Sommige zalen zijn 
ronduit ongeschikt voor het type 
onderwijs dat bij de opleidingen WB en IO 
(bachelor en master) gegeven wordt.
4. ..... aantal bezoekers per dag....
5. Het is een hoog gebouw.
6. Mooie centrale binnenkomst en 
centrale hal/kantine als ontmoetingsplaats 
en hart van de faculteit
7. weinig
8. Veel gebouwen hebben het doel om 
de bezoekers/bewoners te imponeren 
bij binnenkomst. Veel aandacht dus 
voor esthetica (moet mooi zijn). Horst 
daarentegen oogt functioneel ipv mooi.
9. -
10. Vrij saai, gedateerd gebouw (zeker in 
vergelijking met Ravelijn, de waaier, de 
gallery, design lab).
11. Hoge Horsttoren.
12. Thuisbasis voor engineering (science-
based engineering) binnen de UT
13. Een hoog gebouw met een prachtig 
uitzicht

Vraag 4: Wat mist u in de centrale 
ingang van de Horst?
1. Het is niet duidelijk genoeg dat het de 
ingang is van een engineering faculteit. 
Het moet meer “ingenieursachtig” 
overkomen
2. Indicatie van de inhoud (onderwijs en 
onderzoek) van het gebouw.
3. Niets....
4. niets.
5. Een duidelijke bewegwijzering voor 
mensen die hier niet bekend zijn.
6. Iets wat indruk maakt
7. Overzicht
8. Ik mis zelf eigenlijk niets, maar ik kan 
me voorstellen dat een bezoeker die er 

voor het eerst is, een beetje verloren om 
zich heenkijkt waar hij/zij naar toe moet. 
Er zijn wel bordjes die ruimtes aangeven, 
maar die vallen niet echt op. Soms zit ik 
zelf ook nog wel eens te zoeken wat nu 
precies Oost/Noord/Zuid-delen van het 
gebouw zijn.
9.-
10. Hippe, high-tech uitstraling.
11. De indeling van het gebouw is niet 
heel erg duidelijk aangegeven bij de 
ingang.
12. Een eye-catcher
13. Geen idee

Vraag 5: Welke problemen komt u 
tegen in de Horst?
1. Geluidsisolatie (je kunt alles horen 
in de kamers naast de jouw en 
temperatuurregelingen
2. Het ontbreken van kleurindicaties in de 
gangen maakt het navigeren moeilijk.
3. Het grootste probleem is een mannetje 
- maar daar hebben we het verder maar 
niet over.
4. Rommelig fietsenplein.
5. De klimaatbeheersing is knudde.
6. Veel mensen kunnen de weg niet 
vinden
7. Mensen die hier niet goed bekend zijn 
hebben altijd problemen met het vinden 
van de juiste locaties/ kamers
8. In sommige (vergader)ruimtes wil het 
nog wel eens muf ruiken (afzuiging niet 
helemaal in orde) en mist daglicht. Verder 
is het niet echt een inspirerend gebouw.
9.-
10. Onduidelijkheid over waar welke gang/
hal is (zie vraag 4)
11. Vaak verwarring bij bezoekers over de 
weg naar de ruimten NH ... en N Ring ...
12. Identiteit mist doordat ook andere 
opleidingen dan CTW zich in het gebouw 
bevinden.
13. Niets
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Vraag 6: Wat zou u toe willen 
voegen aan de Horst?
1. Zichtbare iconen dat hier ingenieurs 
aan het werk zijn.
2. Goede aanwijzingen voor bezoekers 
(b.v. combinatie van een interactieve 
plattegrond en een gps app voor de 
smartphone).
3. Een enorm lab, met heel veel ruimte 
om meet opstellingen te plaatsen en heel 
veel apparatuur om allerlei dingen te 
meten. Helaas is het schip met dubbeltjes 
onderweg naar de UT gezonken....
4. Fiets werkplaats. Ik fiets van drienerlo 
naar de horst. als ik pech heb, moet ik in 
de fietsenstalling aan mijn fiets werken.
5. Duidelijke bewegwijzering
6. Persoonlijkheid
7. Betere bewegwijzering
8. Iets meer ’fun’. Het gebouw is heel 
functioneel en degelijk. Een optische ilusie 
oid. zo dat je denkt: “hee, dat is grappig/
leuk/interessant..” Of dmv kleur aangeven 
dat je in Oost Noord of Zuid deel van de 
horst bent.
9. Een goede kantine
10. Hippe high-tech uitstraling, (wellicht 
in combinatie met route-informatie 
Aankleding van de toren aan de 
buitenkant die van ver te zien is. Werk-/
studie-/overlegplekken op het grasveld en 
terras aan de achterkant van de kantine.
11. In de ruime centrale hal een prachtig 
kunstwerk.
12. iets dat het engineering karakter laat 
zien. Dan niet alleen eindresultaten, maar 
juist ook het ontwerpproces inzichtelijk 
maakt
13. Geen idee
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Bijlage D Resultaten studenten
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Wat is kenmerkend aan de Horst?
1. De toren
2. De koelvijver, de hoge toren, de 
ring
3. De constructie van het gebouw 
wordt duidelijk getoond.
4. Ziet er een stuk minder modern 
uit
5. De Paradokskamer. De 
wolkenkrabber die men de horst toren 
noemt.
6. De toren, de afdelingsvormen 
door de verdelingen in N, O, Z, W. De 
borrelkelder en de ruim opgezette 
“aanloop” naar de ingang (plein, etc.)
7. De bouw die sterk doet denken 
aan een fabriek
8. De knappe IO’ers die er 
rondlopen, doolhof,
9. Veel staal
10. Het is de plek waar onderzoek 
naar techniek wordt gedaan, en dat zie je 
overal terug in het gebouw.
11. Horsttoren, hele gebouw ziet er 
hetzelfde uit van binnen
12. Lelijk door lage gangen etc
13. De toren
14. IO zit er altijd. Mensen 
verdwalen vaak (dit gebeurt ook in Carre), 
omdat het gebouw onoverzichtelijk is.
15. Ruime tafels, vooral in 
vergelijking met andere college zalen
16. Alles lijkt op elkaar en de hoge 
toren.
17. de jaarzalen, de werkruimtes op 
de gangen
18. Het is erg grijs, heeft weinig 
in en uitgangen op rare plekken, grote 
gangen
19. het is er levendiger
20. Gespiegeld gebouw. alle gangen 
hetzelfde
21. Alle gangen lijken op elkaar. je 
weet nooit waar je bent
22. Veel verschillende studies, 

jaarzalen van studies
De hoogte
23. De horsttoren, het restaurant bij 
de ingang, open ruimte (meeting place) bij 
de ingang
24. Hoge collegezalen
25. Redelijk open ruimtes
26. De horsttoren en dat het 
specifiek oost, zuid, west noord richtingen 
heeft.
27. Er zitten meer 
studieverenigingen
28. Auto chassis en de grootte
29. De Horst is tering lelijk.
30. Doolhof
31. Groot
32. Veel rare kleuren. Een 
oranjeachtige vloer, rode pilaren en 
blauwe trappen. Ik vind die blauwe 
trappen btw echt lelijk.
33. De toren en dat het gebouw is 
opgedeeld in noord, zuid oost en west. 
(wat best verwarrend kan zijn trouwens)
34. Groot, vrij modern
35. Het heeft een hoge toren, 
en gespiegelde delen + 2 gezellige 
borrelkelders
 
36. Het heeft een hoge toren, 
en gespiegelde delen + 2 gezellige 
borrelkelders
37. Veel ruimte
38. De Horst heeft eigenlijk alles 
binnen handbereik, je kan gehele modules 
in de Horst doorbrengen en alles wat jij 
nodig hebt is aanwezig
39. Oud, lelijk, groot
40. Wachten op de Lift
41. H-profielen van staal overal

Wat valt je op als je de Horst bin-
nen loopt?
1. De rode blokken
2. Leegte
3. Veel constructie-elementen, 
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staal, beton en glas.
4. Grote open ruimte, sluit veel op 
aan
5. Dat je meteen alle kanten 
op kan, links, rechts, naar beneden en 
omhoog.
6. Veel studieplekken en de rode 
blokken.
7. De auto aan de muur
8. Rode blokken
9. frituurlucht, drukte
10. Grote open ruimte. Glazen tv, 
rode bankblokken. Industriële uitstraling 
van het beton buiten en de industriële 
trappen binnen. Verder vooral geel/
blauw/rood. De kantine valt ook op.
11. Open ruimte recht voor je
12. Die rode blokken
13. Best wel oud. Al krijgt de service 
desk nu een Coole make over.
14. Bij de hoofdingang de vitrines 
met ontworpen producten. En die rare 
rode blokken bij de liften.
15. Saai bord met oude infoposters 
(loop altijd via zij ingang naar binnen)
16. De kleuren en je moet ver lopen 
vanaf je fiets
17. De rode blokken in het midden 
waar je op kunt zitten
18. De modellen in de vitrinekasten 
en de rode zitmeubel.
19. Ruime hal, erg licht
20. Open
21. Auto aan de muur
22. Grote open ruimte
23. Die blokken
24. Drukte. Veel wegen om te 
gaan (links, rechts, sodexo, boven, 
kelder. Schuinoplopende vloer richting 
kantine. Wachtende mensen voor de lift. 
Wachtende mensen voor de draaideur. 
Studerende mensen (links) die blijkbaar 
geen hinder hebben van de herrie.
25. De Rode blokken
26. De grote ruimte met veel licht

27. De rode zitblokken en de open 
ruimte en de kantine
28. Dat de vloer en de rest wat 
blauw geverfd is eigenlijk de Horst een 
beetje saai maakt
29. De rode stoeldingen in de hal
30. Nietszeggend gebouw. Oude 
kleurstijlen. Lelijke rode balken.
31. De rode blokken voor de liften.
32. -
33. Je hebt niet echt een fraaie 
aankomsthal en die blokken vind ik een 
beetje saai. Je zou eigenlijk binnen moeten 
lopen en denken: wauw! Je loopt nu gelijk 
op de kantine af en het stukje ervoor stelt 
ook niet veel voor. Dat mag wel iets meer 
een echte welkomst/ontvangst ruimte zijn.
34. De rode blokken waar je 
op kan zitten. Verder lijkt het alsof ze 
heel ‘schools’ willen lijken door allerlei 
projecten van studenten overal in vitrines 
te plaatsen
35. Open ruimte
36. De kantine en de trappen naar 
de studieverenigingen in de kelder
37. De rode banken die er stonden
38. Het is groot en er zijn meerdere 
faculteiten en studies die hier vaak hun 
colleges volgen
39. Lelijk
40. Veel mensen, relaxde sfeer
41. Vage rode blokken voor de lift
 
Mis je iets in/rondom (de ingang 
van) de Horst? Zo ja, wat mis je?
1. Ja, een centrale eyecatcher zou 
wel leuk zijn
2. Nee
3. Episch geile zitplaatsen
4. Neus
5. Nee, ik mis niets.
6. Niet echt.
7. Een plattegrond
8. Nee
9. iets iconisch
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10. Duidelijkere bewegwijzering. Het 
geheel mag nog meer techniek uitstralen.
11. Chill banken, meer gelegenheid 
tot zitten
12. Nee
13. Nee
14. Betere bewegwijzering. Iets wat 
de Horst meer iets kenmerkends geeft. De 
horst is minder bekend dan bijvoorbeeld 
de Ravelijn of de Bastille.
15. Meer fietsenstalling
16. Licht. De horst is erg donker 
over het algemeen.
17. Meer bankjes voor in de zomer
18. Een plattegrond van de Horst. 
Wachtruimte naast de rare rode meubel.
19. Goede verwijzing naar lokalen/
ruimtes, iets high tech om de opleidingen 
mee te vertegenwoordigen
20. Planten, groen
21. Nee
22. Nee, eerder af en toe al te vol 
met kunstdingen
23. Lijnen waar je heen moet
24. Orde. Mooie ontvangst. 
Wegwijzing.
25. Nope
26. Iets wat het minder strak en 
officieel maakt
27. Rode blokken zijn al een handig 
afspreekpunt, maar misschien iets 
duidelijker.
28. Iets te doen als je op de lift 
wacht
29. Chill plek en ruimte
30. Overzicht. Rust.
31. Niets.
32. -
33. Zoals ik al zei, iets meer een 
fraaie ontvangstruimte. En het is logischer 
om op de receptie af te lopen, zoals 
bijvoorbeeld in de waaier. Niet echt 
logisch dat ie rechts zit, maar op zich ook 
geen heel groot probleem.
34. Meer overkapping buiten, zodat 

je sneller droog staat als het regent. 
Verder waait het meestal best wel hard 
daar op dat middenstuk, dus misschien 
leuk om iets als windmolentjes te hebben 
staan ofzo.
35. nee
36. ik mis momenteel niks
37. Niet echt
38. Niet echt
39. smoothiebar, kleuren i.p.v. grijs
40. nee
41. Bier en koekjes
 
Welke problemen kom je in de 
Horst tegen? Of wat vind je verve-
lend aan de Horst?
1. De eentonigheid van de gangen
2. het is een doolhof
3. Te weinig exposure voor 
Daedalus
4. De liften duren soms lang, 
misschien iets dat je kan zien waar ze zijn 
en of ze vol zijn
5. Weinig ruimte om te studeren, 
omdat het vaak te druk is. Ook staan er 
vaak lange rijen bij de koffieautomaten.
6. Lange afstanden, bij drukte 
duurt het lang voordat je binnen bent 
vanwege de draaideur.
7. Het vinden van sommige 
ruimtes
8. Niks
9. niks
10. Alles lijkt op elkaar. Soms kun 
je de verschillende winstreken in de horst 
niet uit elkaar houden. Zeker niet als je in 
de Horstring loopt.
11. Omdat alles hetzelfde is weet je 
niet of je nou in de OH zit of in de NH etc.
12. moeilijk de weg vinden als je het 
niet kent
13. Lokalen, kamer van docenten 
zijn moeilijk te vinden
14. De gangen zijn vaak saai en lang. 
De studentenprinters staan alleen bij de 
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hoofdingang en de Oosthorst. Er is geen 
duidelijk afspreekpunt. Nieuwe mensen 
komen vaak binnen via de hoofdingang, 
terwijl IO’ers via de zij ingang komen. Zo 
kan je elkaar mislopen. Rokende mensen 
voor de deur zijn ook zeer irritant.
15. Te weinig studie plekken en 
op sommige plekken geen stroom. In de 
horsttoren geen frisse lucht
16. Te weinig natuurlijk licht en vaak 
moeilijk om de weg te vinden (vooral in 
het begin) en je moet lang wachten voor 
de lift.
17. dat er vaak te weinig ruimte is 
om aan projectwerk te werken.
18. Je moet overal heen vrij lang 
lopen. De airconditioner doet het nooit. 
Ik mis wat frisse, groene omgeving omdat 
je niet zo maar naar buiten kan tijdens de 
pauzes.
19. Er is geen plattegrond, nieuws of 
andere feeds zou leuk zijn als dat gegeven 
wordt. je loop veel lange gangen door, 
best saai
20. Niet duidelijk waar welke gang 
precies zit
21. Weg kwijt raken, temperatuur is 
altijd te laag
22. Bewegwijzering kan beter
23. De horstring en het zoeken naar 
het juiste kamertje
24. Onlogische benamingen. West-
zuid met of zonder ring, etc.
25. Lage duren aan richting de 
vleugels, kun je niet met hoge karren 
doorheen
26. Dat er weinig kleine tafels zijn 
(voor 4 ofzo) met stopcontacten
27. De weg kwijt, de kamer wegwijs 
borden zijn soms vaag als in dat je noord 
hebt maar ook NH dacht ik?
28. Dat het licht er niet op een 
prettige manier binnenkomt
29. Alles lijkt op elkaar. Elke gang is 
hetzelfde

30. Wegwijzing. Na 4 jaar is het nog 
vaak gokken waar ik heen loop
31. Als je de weg niet goed kent, dan 
verdwaal je snel.
32. Lift duurt lang
33. De naamgeving van de kamers/
zalen is niet altijd even duidelijk. Ene plek 
is Nzoveel en de andere plek NHzoveel, 
maar ik begrijp nog steeds niet waarom.
34. Het is niet altijd even duidelijk 
waar precies alle wc\’s zijn en vooral welke 
dan voor maan/vrouwen zijn. En printers 
zijn altijd een cru.
35. lijkt veel op elkaar
36. het is best ver lopen van de Oost 
Horst naar de kelder
37. Niks
38. Collegezalen zoals NH209 zijn 
onlogisch ontworpen. Hiermee doel ik 
op dat de akoestiek van deze zalen vaak 
tegenvalt.
39. Wc’s moeilijk te vinden
40. Wachten op de Lift
41. Die liften waar je half uur op 
moet wachten en draaideur die elke keer 
stopt als iemand te laat instapt

Wat zou je graag toe willen voe-
gen aan de Horst? Het mag echt 
van alles zijn.
1. -
2. Een (interactieve) plattegrond 
misschien in de open ruimte voor de lift
3. Epische zitplaatsen!
4. Misschien iets interactiefs voor 
gasten/mensen die niet bekend zijn met 
de Horst/UT
5. Een groot scherm waar je kan 
zien welke colleges er in welk lokaal 
worden gegeven.
6. Een studieplek voor buiten. Er 
zijn al veel studieplekken die je binnen 
in gebruik kan nemen, maar op het 
plein in de ring van de horst kan meer 
ruimte benut worden voor een studie/
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vergaderplek.
7. Individuele afgesloten 
studeerplekken (zonder reservering)
8. Koffieapparaat bij de ingang
9. -
10. De verschillende richtingen in 
de het gebouw mogen meer verschillen. 
Andere kleuren, hele andere sfeer, andere 
producten in de gangen etc. Verder zou 
het cool zijn als er meer een koppeling 
tussen techniek en het dagelijks leven 
wordt gemaakt. Bijvoorbeeld fietsen in 
de hal, waar mensen op kunnen fietsen 
om energie op te wekken terwijl ze aan 
het wachten zijn. En dan een groot bord 
erboven met de hoeveelheid opgewekte 
energie, weergegeven in begrijpbare 
hoeveelheden (zoals hoeveelheid 
acculadingen van een smartphone).
11. Meer kleurverschillen qua 
gebieden dus OH een andere kleur dan 
NH en meer kunst
12. Laser gamen
13. Interactieve schermen. Inspiratie 
muur bij io
14. Iets iconisch! Bijvoorbeeld iets 
in de centrale hal waar je elkaar kan 
ontmoeten, de weg kan vinden, maar 
ook even afleiding kan vinden als je moet 
wachten.
15. Niets
16. Geen idee.
17. Niets
18. Een mooie balkon aan de 
Oost Horst waar je in de pauze op 
ligstoelen van de zon kan genieten 
en s ’avonds BBQ. Graag ook met 
drinkfountain en een ingebouwd bar/
koelkast voor meegebracht eten. Een klein 
swimmingpool ergens om even tusen de 
pauzes te sporten zou ook leuk zijn. Of 
een relaxing-lampen gebied met muziek 
waar het in de winter lekker warm is.
19. Een interactieve map of 
Facebook/Twitter pagina die up-to-date is

20. Iets in de hal voor de liften
21. Meer gratis koffiezet apparaten 
die vaker vol zitten
22. Hangmattenzaal
23. Interactief welkomstscherm 
ofzo. beter dan dat glazen scherm met 
projectie. VR lab achtig
24. Informatiezuil (qua indeling 
horst) met tegelijk een vermakelijke 
interactie voor wachtende mensen
25. Groot schaalmodel van een 
Chemische Plant
26. Een rustgevende waterval
27. Een springende kikker die je 
welkom heet, een koffiezetapparaat bij 
de ingang die je welkom heet en sterkte 
toewenst in de ochtend, een vogeltje dat 
aan komt vliegen, dit is erg willekeurig 
maar ja
28. Discobal
29. Paintball
30. Liever afbreken. Volledige 
renovatie van het interieur. Wanneer 
enkel iets wordt toegevoegd creëer je 
alleen extra objecten die bij alle onzinnige 
objecten komen die er al staan (rode 
‘zitjes’, flushing lelijke auto, enzovoorts). 
Slecht plan i.m.o.
31. Geen idee.
32. Spingkussens
33. Meer project/studieruimte die 
beter is afgeschermd. Zoiets als in het 
Designlab zou wel leuk zijn.
34. Op zich mag de horst wel 
iets meer \’technische studies en 
onderzoeken\’ uitstralen en minder 
\’schools\’. Dit komt ook mede door het 
kleurgebruik van gele vloeren icm blauwe 
trappen en rode deuren.
35. niks
36. studeer hokjes
37. Geen idee
38. Eventueel meer zitruimte
39. Smoothiebar
40. snellere liften?
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41. Liften en welkomstkoekjes
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Bijlage E Sfeercollages
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Bijlage F Universiteitsgebouwen

Cubicus

Ravelijn

Ravelijn
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Deze drie foto’s zijn genomen in 
de Spiegel



113 

Vrijhof (UB)

Vrijhof
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Bijlage G Ideeschetsen
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Antwoorden idee 1: Horst in het 
klein
1.Ja maar kan ook anders uitvallen 
wanneer er geen lichtjes branden. De 
tafels is namelijk wel doorzichtig
2.Ja, om te kijken of er kamertjes vrij 
zijn, wanneer ik de sleutel van de 
studiereisholk ben vergeten
3. Ja als mensen niet bekend zijn met de 
horst
4. Ja er is momenteel geen duidelijk 
overzicht om te kijken waar men naaroe 
kan
5. Nee denk dat het een goede toevoeging 
kan zijn aande hal, zal warschijnlijk wel 
gecombineerd moeten worden omdat het 
vrij klein is in verhouding van de ruimte
6. Misschien als het een hologram word 
kan je van gebouw swichen

1. Afhankelijk van de grootte en uitstraling 
van het object. Geeft het veel/weinig licht? 
Welke kleuren worden er gebruikt? Kan 
een leuk idee zijn, omdat de wegwijzering 
altijd lastig is in de horst. Maar, hoe wordt 
er aandacht getrokken met dit object? 
Puur qua looks? Misschien kan er nog iets 
met licht/geluid worden gedaan om de 
aantrekkingskracht te vergroten
2. Handig! Horst was, vooral in t begin, erg 
lastig qua weg..
3. Jazeker
4. Vormgeving is nog erg abstract, kan er 
nog vrij weinig over zeggen. Zie niet direct 
een stijl die bij de Horst past
5. Nee, denk vrij rustig object
6.-

1. Ja, het ziet er denk ik wel modern uit en 
leuk om te gebruiken.
2. Ik zou het object wel voor een keer 
gebruiken om het te testen. Verder zou ik 
het niet nodig hebben omdat ik al de weg 

weet in de horst.
3. Als je niet vaak in de horst komt 
denk ik dat het een heel handig object 
kan zijn. Het moet alleen wel snel en 
gebruiksvriendelijk zijn zodat je er ook 
echt wat aan hebt.
4. Ja, het past wel bij de Horst. Vooral 
omdat je in de horst noord, oost, zuid en 
west richtingen hebt is het leuk als hier 
een model van gemaakt wordt.
5. Nee, het lijkt me niet dat het de ruimte 
zal verstoren.
6. Super leuk idee!

1. Denk het, omdat het een groot product 
is. 
2. Niet zo snel aangezien ik de weg al weet 
in de Horst.
3. Ja, dat zie ik voor me.
4. Ja en nee, het geeft de horst weer en 
dat is goed. Verder past het bij de ronde 
tafeltjes boven de kantine en het ronde 
tafeltje in de hal
5. Nee
6. -

Bijlage H Resultaten Ideefase
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Antwoorden idee 2: Vloer met 
lichten
1. Omdat je er automatisch overheen 
loopt is het object niet te ontwijken. Valt 
enorm op wat dat betreft. Door geluid of 
trilling toe te voegen kan dit vergroten, 
maar de vraag is of dit nuttig/nodig is?
2. Dit object heeft niet echt een functie, 
maar kan bv wel worden toegepast 
ter analyse. Op een groot scherm zou 
bijvoorbeeld de tracking movements van 
alle binenkomers worden weergegeven. 
Dat patroon kan erg leuk / abstract 
worden, en met die vormen/lijnen zou je 
weer iets kunnen doen. ‘Zie hier een vb 
van zo’n track movement van een muis: 
http://cdn.osxdaily.com/wp-content/
uploads/2010/02/track-mouse-movement.
jpg http://www.themarysue.com/wp-
content/uploads/2011/11/UBrji-550x343.
jpg#geekosystem
3.Nog maal, nog niet echt een praktische 
functie. De niet praktische functies zal 
daarentegen sowieso opvallen en voor 
wat speelse reacties zorgen. Vooral bij 
open dagen / nieuwe mensen / nieuwe 
lichting
4. Niet van toepassing?
5. De lichten kunnen afleidend werken 
voor de studenten die studeren naast de 
hoofdingang.
6.-

1. Ja, het valt zeker op omdat het heel 
origineel is.
2. Ik zou het denk ik wel gebruiken omdat 
het er wel grappig uit ziet.
3. Ik denk dat andere mensen het ook wel 
zouden gebruiken. Je hebt er zelf verder 
geen last van dus ik zie geen reden om het 
niet te gebruiken.
4. Ik twijfel of dit wel goed bij de horst 
past, omdat het idee er zelf wel redelijk 

futuristisch uit ziet. De Horst is echter 
best wel oud dus dat gaat niet echt samen 
denk ik.
5. Het kan zijn dat sommige mensen er 
misschien door worden afgeleid.
6. Wel leuk idee maar het lijkt me wel 
moeilijk te realiseren.

1. Ja geeft licht
2. Lijkt me irritant na verloop van tijd, 
eerste keer is misschien wel leuk
3. Moet wel als je van a naar b wil
4. Nee, want zal de rust verstoren in de 
horst
5. Ja zie hierboven

1. Alleen als het bijvoorbeeld licht is en 
dicht is bij de deur.
2. Nee, iedereen kijkt dan naar je.
3. Sommigen mensen wel, als je er 
iets mee kan bereiken en niet zoveel 
schaamte hebt.
4. Er wordt goed gebruik gemaakt van de 
open hal, maar wat als die ruimte voor 
andere doeleinden moet worden gebruikt.
5. Misschien, aangezien er sprake is van 
verandering in kleur en positie, dit kan 
storend zijn.
6. Voor mij iets te veel gevraagd van de 
gebruiker.

Antwoord idee 3: Groot gebogen 
scherm
1. Ik denk dat vooral de gebogen vorm 
zal opvallen. Het idee van het scherm is 
waarschijnlijk niet heel bijzonder.
2. Ik denk dat ik er wel eens op zou kijken, 
maar ik denk niet dat ik het elke dag zou 
gebruiken.
3. Ik denk dat andere mensen het wel 
eens gaan gebruiken.
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4. Ja, ik denk dat het wel bij de horst past.
5. Nee, ik denk niet dat dit de ruimte 
verstoort.

1. Ziet er groot uit, ja
2. Minder gauw dan de eerste twee
3. Ja
4. Nee, denk dat het te groot, log en 
simplistisch is. Past wat mij betreft niet 
echt bij de horst. Althans niet in deze staat 
van uitwerking.
5. Denk t wel, aangezien t wat lomp oogt
6. Vrijwel hetzelfde object

1. Ja groot object
2. Ja ben wel benieuwd wat er speelt
3. Ja want ook bezoekers vinden het 
misschien leuk om te weten wat er hier 
gebeurt
4. Moet niet te groot worden of een muur 
vormen want ik vind het juist wel mooi dat 
je overzicht hebt over de gehele ruimte
5. Ligt eraan welke afmetingen het heeft

1.Ik denk dat vooral de gebogen vorm 
zal opvallen. Het idee van het scherm is 
waarschijnlijk niet heel bijzonder.
2. Ik denk dat ik er wel eens op zou kijken, 
maar ik denk niet dat ik het elke dag zou 
gebruiken.
3. Ik denk dat andere mensen het wel 
eens gaan gebruiken.
4. Ja, ik denk dat het wel bij de horst past.
5. Nee, ik denk niet dat dit de ruimte 
verstoort.

Antwoord idee 4: Scherm met 
zitgedeelte
1. Ziet er groot uit, ja
2. Minder gauw dan de eerste twee
3. Ja, zitgedeelte wat minder gauw
4. Nee, denk dat het te groot, log en 
simplistisch is. Past wat mij betreft niet 
echt bij de horst. Althans niet in deze staat 
van uitwerking.

5. Denk t wel, aangezien t wat lomp oogt
6. Vrijwel hetzelfde object

1. Ja, ik denk zeker dat dit object op zal 
vallen.
2. Ik zou er niet snel op gaan zitten, maar 
ga ook nooit met de lift, dus hoef ik niet te 
wachten.
3. Ik denk dat andere mensen het ook wel 
zullen gebruiken.
4. Ja.
5. Nee, ik denk niet dat dit de ruimte 
verstoord.

1. Ja groot object
2. Ja ben wel benieuwd wat er speelt
3. Ja want ook bezoekers vinden het 
misschien leuk om te weten wat er hier 
gebeurt
4. Al beter dan 3 maar afmetingen zijn nog 
steeds belangrijk
5. Ligt eraan welke afmetingen het heeft

1. Ja, het is groot
2. Nee, want ik hoef nooit met de lift. 
Bovendien heb ik geen informatie nodig 
over de horst.
3. Sommigen gasten wel, maar het zit 
gedeelte denk ik niet. Er zitten nu ook 
geen mensen op de rode kubussen als ze 
op de lift wachten.
4. Ik vind niet echt dat die past, Maar
kan niet echt goed uitleggen met waarom

5.Ligt eraan als het beeldscherm heel fel 
is en daardoor veel aandacht vangt bij de 
wisseling van informatie op het scherm.

6. Denk na over de behoefte van zitten 
terwijl je op een lift wacht, bijna niemand 
doet dat aangezien je niet weet hoe lang 
het duurt voordat de lift er is.
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Antwoord idee 5:Kleine schermen 
aan elkaar
1. Ja zeker, het ziet er heel nieuw en 
bijzonder uit.
2. Ik zou er zeker naar kijken om te 
bekijken hoe het nou in elkaar zit. Het 
idee zelf is namelijk heel origineel.
3. Ja.
4. Ja.
5. Nee, zeker niet.

1. Ja
2. Ja, eerder dan 3 & 4
3. Ja
4. Stuk beter, doet me beetje denken aan 
de schermen boven de lift.
5. Als het te lomp is wel, waarom 9 
schermen? Waar komt t te staan? Hoe 
groot?

1. Geen idee licht aan de plaatsing
2. Ik zal er naar kijken
3. Ja, opzich
4. Ja, kan niet goed uitleggen waarom
5. Nee, je kan het heel erg beperkt 
houden qua opvallendheid
6. Erg leuke manier om mensen meer 
inzicht te laten krijgen van projecten van 
de horststudies.

1. Ja, maar zal maar aan een kant 
interresant zijn
2. Denk het niet, is een beetje hetzelfde 
als nu die tv boven de liften
3. Nope
4. Ligt aan de uiteindelijke vormgeving
5. afmetingen

Antwoord idee 6: Welkomst-
scherm
1. Ja zeker.
2. Ja het lijkt me wel leuk.
3. Ja, waarom niet.
4. Ja.
5. Nee.

6. Leuk idee!

1. Ja
2. Ja, lekker interactief
3.Jep
4. Opzich wel, beetje meer high tech 
human touch. Mooi technisch.
5. Nee, subtiel object lijkt het
6.

1. Ja
2. Nee, maar het valt ook niet echt te 
gebruiken.
3. Niet van toepassing denk ik
4. Geen idee, denk het niet.
5. Ja, wanneer je binnenkomt geeft het 
meteen een sfeer tegen.
6. Het lijkt mij persoonlijk vervelend dat 
een computer mij hallo wenst ‘s ochtends. 
Bovendien kom je de horst altijd in met 
10 mensen achter elkaar aan. Spaced dan 
ding hem dan niet?

1. Ja
2. Ziet er wel gaaf uit
3.
4. Ja high tech human touch
5.Licht eraan hoe groot het wordt
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Antwoord idee 7: Scherm
1. Ja.
2. Ja ik zou er vast wel eens naar kijken.
3. Ja.
4. Ja.
5. Nee.
6. Ik vind het wel leuker als er aan de 
andere kant nog een bank zit.

1. Ja
2. Op zich wel
3. Ook
4. Subtieler dan de andere schermen
5. Nee

1. ja
2. Nee,
3. Ja misschien.
4. Nee, de Horst bestaat niet uit afgeronde 
vormen.
5. Denk het niet.

1. Ja
2. Ligt eraan wat voor informatie erop 
komt
3. Ja
4. Ja en de ruimte blijft mooi in balans
5. Zie hierboven

Antwoord idee 8: 3D map
1. Ja, zeker weten. Ik denk dat dit er heel 
erg vet uit ziet.
2. Ja, sowieso.
3. Ja, ik denk dat heel veel mensen 
benieuwd zijn hoe het werkt en het leuk 
vinden om het te gebruiken.
4. Het is wel erg futuristisch voor de Horst, 
maar ik denk dat het wel prima past.
5. Nee, absoluut niet.
6. Heel leuk idee. Ik vind deze samen met 
idee 1 het leukst!

1. Ja
2. Ja
3.Een paar keer maybe, daarna niet meer

4. Ja, vooral nieuwe mensen
5. Jep
6. Nee

1. Jep
2. Nee, want ik weet de weg
3. Ja, als ze de weg niet weten, maar pas 
op ze kunnen dan ook gemakkelijk naar 
de infodesk gaan.
4. Nog niet echt, misschien meer in de 
kleuren van de horst en in de stijl van de 
nieuwe service desk.
5. Nee, niet echt denk ik

1. Ja
2. Misschien een keer
3. Ja want er zijn ook mensen die de horst 
niet kennen
4. Nee want het is een soort pashokje. 
Dit geeft een gesloten gevoel. Het idee 
erachter is wel gaaf misschien kan je 
omzettten naar een open concept
5. Zie hierboven

Antwoord idee 9: Lichtshow
1. Ja zeker.
2. Jawel
3. Ja.
4. Ja.
5. Nee.
6. Origineel idee!

1. Ja
2. Ja
3. Ja
4. Nee, kan niet bedenken waarom het bij 
de horst past. Wel grappig idee
5. Ja, vooral voor studerende mensen 
weer

1. ja
2. Nee, want ik weet de weg
3. Wel als ze de weg niet weten en niet 
super verlegen zijn.
4.Nee, die lichtpijlen vind ik er niet bij 
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passen

5.Ja, je leidt de lerende studenten 
gigantisch af met telkens pijlen te 
projecteren. Ligt er wel aan hoe opvallend 
de pijlen worden weer gegeven.

6. Denk eraan, dit product is alleen nuttig 
voor mensen die niet vaak in de Horst 
komen. 

1. Ja
2. Nee
3.
4. Het lijkt me als omstander zeer 
hinderlijk
5. Ja want de lichten kunnen omstanders 
irriteren
6.

Antwoord idee 10: Scannen
1. Ja.
2. Als het niet teveel werk is zou ik het 
gebruiken ja.
3. Ik denk het wel.
4. Ja.
5. Nee.

1. Ja
2. Ik gebruik QR code niet gauw, maar het 
kan wel handig zijn
3. Als ze die QR app hebben
4. Nee, kan niet bedenken waarom het bij 
de horst past. Wel grappig idee
5. Nee

1. Licht eraan hoe het wordt 
gepositioneerd.
2. Nee, want ik weet de weg
3. Wel als ze niet weten waar ze moeten 
zijn.
4. Ja, past er goed bij denk ik.
5. nee.
6. Denk eraan, dit product is alleen nuttig 
voor mensen die niet vaak in de Horst 

komen. 
1. Nee mits de vormgeving niet 
aantrekkelijker wordt
2. Nee want ken de horst wel, QR code is 
misschien wel handig
3. Bezoekers hebben dit nog niet
4. Ja
5. nee
6.-

Antwoord idee 11: Zitplek
1. Ja.
2. Nee ik denk het niet, tenzij de tafel 
groot genoeg is om er ook aan te kunnen 
werken.
3. Hangt er van af hoe makkelijk het in het 
gebruik is.
4. Ja.
5. Nee.

1. Ja
2. Nee, stoeltjes erbij = veel moeite ofzo. 
Denk niet dat ik de tijd er voor neem.
3. Jawel hoor, alleen de nieuwe mensen 
denk ik
4. Niet specifiek
5. Nee

1. Ja
2. Denk het niet, er is al een zitplek waar 
ik nooit gebruik van maak en bovendien 
staat het dat midden in de gang en kan je 
je bekeken voelen. Verder zou ik eerder 
aan een studeertafel zitten, in de kantine 
of bij de studievereniging.
3. Wellicht bezoekers.
4. Ja en nee, vorm is rond.
5. Nee
6.- 
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1. ja
2. Nee, geen rust om ervoor te gaan zitten
3. Misschien.
4. Beetje, het zou nog geoptimaliseerd 
kunnen worden in de vormgeving, ik vind 
het niet zo mooi dat de poot ineens zo 
rond afbuigd.
5. Nee
6.-

Antwoord idee 12 Horst in scher-
men
1. Ja.
2. Ja wel voor een keertje. Ik weet alleen 
niet of ik het zou gebruiken als er alleen 
informatie over andere projecten te 
vinden is.
3. Ja.
4. Ja.
5. Ja.

1. ja
2. Ja, zal er wel even naar kijken
3. ja
4. Ja,
5. Nee
6. Erg leuk bedacht! Maar denk eraan dat 
er meerdere studies op een bepaalde 
locatie zitten. Zoals BMT en IO in de 
oosthorst.

1. Ja, super vet!
2. Ja, als het niet alleen om projecten weer 
te geven dient maar ook rooster bv. Dit is 
het enige scherm idee die echt leuk is :P
3. Sowieso
4. Enorm!
5. Nee
6. Cool!

Antwoord idee 13 Afscherming
1. Ja het valt wel op, maar ik vraag me af 
of het er in de praktijk wel mooi uit komt 
te zien.
2. Vast wel een keertje.

3.Ja.
4. Jawel.
5. Nee.

1. Ja staat midden in de hal en heeft een 
behoorlijke omvang
2. Het is als die schermen die nu boven de 
lift, er mist een interactie
3. 
4. We hebben dit al met de schermen 
boven de lift
5. Ja want het mooie van de hal nu is dat 
je er doorheen kan kijken

1. Niet uitzonderlijk
2. Zal er wel naar kijken
3. Ja
4. Ja, vooral omdat het flexibel is, zorg 
wel dat het niet gemakkelijk omvalt of te 
verplaatsten uit de hal is.
5. nee

Antwoord idee 14 Lichtvloer 2.0
1. Ja, zeker.
2. Ja.
3. Ja.
4. Zelfde als bij de eerste lichtvloer.
5. Nee.

1. Ja, maar niet op een goede manier denk 
ik
2. Zoals het hier uitlegd staat ontkom je
er niet aan.
3. Blijkbaar wel
4. Nee, ik vind het te veel random 
kleurtjes.
5. Ja, het lijd denk ik af, en ik denk dat men 
er snel aan went en het gehele effect weg 
is. En met symposium ontvangsten lijkt 
me dat vervelend.

1. Ja
2. JA maar er mist nu nog een betekenis of 
functie. Bijvoorbeeld beoekers een andere 
kleur geven. Na verloop van tijd moet je 
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wel uitkijken dat het “nieuwe “ er van af 
is en alleen maar overlast geeft of wordt 
genegeerd
3. Ja het verbonden gevoel vind ik mooi 
aan dit concept
4. De horst zou wel veel aangepast 
moeten worden
5. Ja
6. 
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Bijlage I Touchscreen

Er zijn drie verschillende soorten systemen die gebruikt kunnen worden om de 
aanraking van een persoon te herkennen, namelijk het resistieve  systeem, het 
capacitief systeem en surface acoustic  wave systeem. 

Resistief systeem
Het resistief systeem bestaat uit een glasplaat bedekt met een geleidings- en een 
resistieve metaallaag. Deze lagen worden gescheiden door een tussenlaag. Verder loopt 
er een elektrische stroom door de lagen heen. Als de gebruiker het scherm op een 
bepaalde plek aanraakt, maken de twee lagen contact op die plek. Hierdoor ontstaat er 
een verandering in het elektrische veld en worden de coördinaten van de plek berekend 
door de computer. Het stuurprogramma vertaalt de aanraking in een herkenbaar 
aspect voor het besturingssysteem [46].

Capacitief systeem
In het capacitieve systeem wordt een laag op de glasplaat aangebracht wat elektrische 
lading opgeslagen heeft. Als de gebruiker het scherm aanraakt, verandert de capaciteit 
van de lading. Vanaf elke hoek wordt de locatie berekend. Door het verschil in lading 
kan exact worden berekend waar het scherm aangeraakt werd [46]. 

Ultrasone techniek (surface acoustic wave) 
Bij het surface acoustic wave systeem worden op de glasplaat twee sensoren geplaatst, 
één langs de x-as en één langs de y-as. Verder zijn er ook reflectoren, deze reflecteren 
het elektrische signaal wat van de ene sensor naar de andere sensor wordt gezonden. 
De sensor die het signaal ontvangt, merkt wanneer het signaal verstoord is door een 
aanraking en kan de plek lokaliseren [46].  



129 

Bijlage J QR-code

QR code staat voor Quick Response code en is vergelijkbaar met een streepjescode. 
Een QR code kan in tegenstelling tot een streepjescode ook verticaal gelezen worden. 
Een streepjescode kan namelijk alleen maar horizontaal gelezen worden. Ook kan 
de QR code onder diverse hoeken worden gescand. De QR code kan gelinkt worden 
aan verschillende informatiebronnen, zo ook websites. Vooraf wordt er een QR code 
gemaakt met een QR code generator en deze wordt dan gelinkt. De code kan gescand 
worden met een mobiele telefoon. Op sommige telefoons moet eerst een applicatie 
met de juiste software gedownload worden [47].
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Bijlage K Collage
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Bijlage L Vormstudies
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Bijlage M Eindresultaat
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Bijlage N Afmetingen
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Bijlage O Interface 1ste versie
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Bijlage P Interface nieuw
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Bijlage Q Plaatsing in ruimte
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