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INTERACTIEVE VORMGEVING EN PRODUCTIE
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan negen praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang 

je ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller 

en soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je 

dit onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Aan het werk 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB/GL Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

(Praktijk) opdrachten     

Brainstorm  × 10 min  

Persona   × 30 min  

Moodboard  × 50 min  

Ruwe schetsen karakter op papier  × 1 uur  

Ruwe schets karakter uitwerken  × 1,5 uur  

Samenvatting plannen  × 25 min  

3D-model × × 3 uur  

Model in Sketchup × × 1,5 uur  

Jouw model als AR × × 2 uur  

Theorie     

Voorbeelden interactieve producten × × 30 min  

Doelgroep en stappen  × 15 min  

Het ontwerpproces  × 20 min  

Gebruiksvriendelijk ontwerp  × 30 min  

Schets tot interactief AR-model × × 20 min  
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 Vraag 

 
Wat wordt je doelgroep? 
 

5  Wat kun je uiteindelijk met je interactieve 3D-karakter? 

Denk maar eens aan een 3D-poppetje dat jarenlang ingezet is 

als reclame voor een groot warenhuis op internet waar je 

boeken en steeds meer kan kopen. Het was een mannetje met 

een bol lijf in een blauw pak. Iedereen herkende het karakter 

en wist welke webshop eraan gekoppeld was. Het bewuste 

karakter zag je in reclame, op de website etc. De kleur van het 

karakter kwam weer overeen met de website en zo was alles 

een geheel en op elkaar afgestemd. 

Zo gaat jouw karakter ook een rol spelen straks als je het voor 

verkoop in de markt gaat zetten.  

 

Bedenk nu eerst welke doelgroep je aan wilt spreken. Dit is 

belangrijk om te weten voordat je begint met ontwerpen. 

Je kan denken aan het maken van een karakter voor de school 

of het onderwijs in het algemeen of voor de doelgroep zorg. 

Heb je zelf iets met bijvoorbeeld het uiterlijk dan kun je als 

doelgroep schoonheidsspecialisten nemen. Ligt je passie bij 

scooters maak dan iets passends voor scooterverkopers.  

Kies een doelgroep die je zelf ook aanspreekt dat maakt het 

leuker om te ontwerpen. 

Schrijf hier je doelgroep op: 

 
 

 

 

Stap voor stap In dit boekje ga je de volgende stappen nemen om te komen tot je 

karakter: 

 

1. doelgroep 

2. eisen 

3. brainstormen 

4. persona 

5. moodboard 

4. schetsen 

5. prototype of ontwerp maken  

6. testen en evalueren 

 

 

 
Stap voor stap richting je doel 
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OPDRACHT BRAINSTORM 

 

Eisen Waar moet je allemaal rekening mee houden? 

De eisen voor het digitale interactieve karakter zijn: 

• gebruiksvriendelijkheid in onder andere navigatie; 

• geschikt voor meerdere apparaten en beeldschermen; 

• mogelijkheid tot verspreiden van het interactieve karakter. 

 

Houd hier rekening mee vanaf het begin. 

 

 
Houd rekening met de eisen 
 

 

 

Zo kom je aan een idee In deze opdracht ga je brainstormen. Dat kan op allerlei manieren. 

De meest bekende is het maken van een woordspin of een 

mindmap. 

 

Je hebt je doelgroep al gekozen, maar wat past daarbij qua idee? Het 

bedenken van een idee is een heel belangrijke stap in het 

ontwerpproces. Na het bedenken van het idee ga je nog veel tijd 

besteden aan het uitwerken van het idee. Probeer dus iets te 

verzinnen wat aansluit bij wat je leuk vindt. Als je al veel weet over 

een onderwerp of veel tijd besteed aan een hobby of misschien wel 

elke week jouw lievelingsfilm kijkt, kost het geen moeite om er tijd in 

te stoppen. Je vindt het zo leuk dat bezig zijn met dat onderwerp 

voelt alsof de tijd voorbij vliegt. Hoe mooi zou het zijn als bezig zijn 

met jouw ontwerp aansluit bij wat je zelf leuk vindt? 

 
Woordweb - mindmap - brainstorm 
 

 

 

Mindmap Opdracht - mindmap 

Schrijf in onderstaande woordspin in het midden op: interactief 

karakter voor doelgroep. 

Wat komt er in je op? Denk aan vormen, kleuren, stijl, voorbeelden 

die er al zijn etc. 
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GEBRUIKSVRIENDELIJK ONTWERP 

 

User experience (UX) User experience gaat over bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. 

Oftewel de ervaring van de gebruiker. Hierbij gaat het niet alleen om 

wat de klant gebruikt, maar om de totale klantbeleving. En dat geldt 

niet alleen voor het gebruik van een website, maar ook voor een 

fysieke winkel, apps en social media. 

 

Bij een ontwerp wordt er niet alleen meer gekeken naar de 

technische mogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met de 

gebruiker: wat wil en verwacht de gebruiker? 

 

Bij user experience: 

• denk je vanaf het begin af aan vanuit de doelgroep; 

• doe je onderzoek naar de wensen van de doelgroep; 

• voer je tests uit; 

• evalueer je continu. 

 

Maar wat heb je er als bedrijf aan om veel tijd en geld te investeren 

hierin? Dit zijn de voordelen: 

• je krijgt meer bezoekers die ook nog eens meer tevreden zijn; 

• je krijgt een hogere omzet; 

• je site zal er beter uitzien. 

 

En zo is iedereen blij en tevreden. 

 
Door goede klantervaringen krijg je meer 

bezoekers 
 

 

 
Ontwerpen met de gebruikerservaring in 

gedachten 
 

 

UXD 

Als je een website of app gaat ontwerpen en je maakt gebruik van 

user experience, dan heet het user experience design: UXD. 

 

Dit is de ervaring die de gebruiker met het product heeft. Dan heb je 

het niet alleen over de interactie (handeling) maar ook over gevoel. 

Heeft een gebruiker een goed gevoel tijdens het gebruik van het 

product, dan zal de gebruiker het product vaker willen gebruiken. 

 

Het doel van UXD is inleven in de gebruiker en het creëren van een 

ervaring. Je kunt het ook zien als ervaringsontwerp. Neem als 

voorbeeld je favoriete pen. Waarom pak je altijd die pen? Is het de 

kleur, het gewicht of de dikte die je aanspreekt? Die manier van 

denken (het zoeken naar de perfecte ervaring) zorgt ervoor dat je de 

klant optimaal kan bedienen. 

 

Ben je een interactief ontwerp aan het maken, dan zijn gemak, 

herkenning en intuïtie heel belangrijke ervaringen voor de gebruiker. 

Technologie ontwikkelt zich namelijk snel, dus vinden gebruikers het 

fijn om iets te gebruiken wat ze al kennen. Bijvoorbeeld: "Oh nee, 

overstappen van Android naar iPhone? Pffff, te moeilijk." of "Ik 

neem een Levi's spijkerbroek, dan weet ik tenminste welke maat ik 

heb." 
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OPDRACHT PERSONA 
 

Persona Voor jouw interactieve product maak je een persona. Persona is een 

ander woord voor klantprofiel. Een klantprofiel is een omschrijving 

van de gemiddelde klant. 

 

Wat vindt deze persoon leuk, wat juist niet? Bedenk naar aanleiding 

van de informatie die je al hebt welke kleuren, lettertypes en soort 

afbeeldingen en producten deze persoon mooi of leuk vindt, 

waardoor hij of zij sneller iets zal kopen. Deze denkbeeldige persoon 

geef je ook een naam, leeftijd en geslacht.  

 

Op deze manier kun je je extra goed inleven in jouw doelgroep. Bij 

het ontwerpen van het interactieve 3D-karakter houd je steeds in 

gedachte wat deze personen (die perfect in jouw doelgroep vallen) 

ervan zouden vinden.  

 

Dit is een handig trucje om jouw ontwerp (nog) beter aan te laten 

sluiten bij jouw doel en doelgroep. 

 

Voor het maken van persona kan je een sjabloon gebruiken, maar je 

kunt ook zelf een leuke vormgeving maken. 

 

UXD 

Bij het bepalen van het klantprofiel houd je ook rekening met de 

manier waarop zij het 3D-karakter gebruiken. Denk bijvoorbeeld na 

over de vragen: wat vindt de persona van de bruikbaarheid? En wat 

wenst de persona tijdens de interactie met het product? 

 

Door rekening te houden met de ervaring van de gebruiker kun je je 

nog beter inleven in de gebruiker (én een betere UXD ontwikkelen). 

 

Meer hierover lees je in het hoofdstuk Gebruiksvriendelijk ontwerp. 

 
Voorbeeld persona Kim 
 

 

 

Dit heb je nodig Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• theorie Gebruiksvriendelijk ontwerp; 

• tabel bij Uitvoeren of een digitaal programma zoals Canva, Word 

of Adobe Spark. 

 

 

 

Uitvoeren Overleg met jouw docent of je de persona op papier maakt of 

digitaal. Je kan het sjabloon op deze pagina gebruiken. Zorg ervoor 

dat je naar aanleiding van de persona die je maakt precies weet wie 

er in jouw doelgroep vallen.  

 

Wat vindt jouw persona leuk of niet leuk, waarom heeft hij of zij het 

product nodig en op welke manier zou je het product het meest 

aantrekkelijk kunnen tonen voor deze persoon?  
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Schetsen Stapje voor stapje kom je dichter bij je karakter. Dat doe je door het 

maken van schetsen. Maak altijd meerdere schetsen. Door het 

maken van meerdere schetsen ga je meer associëren. Met andere 

woorden je krijgt meer ideeën, of je uitwerkingen worden 

creatiever. Door op deze manier te werken wordt je idee origineler. 

 

Onthoud dat schetsen niet mooi of perfect hoeven te zijn. Tijdens 

het schetsproces gaat het om het maken van ideeën. Je kunt snelle 

testen doen met kleur. Alcoholstiften of waterverf zijn hierbij 

handige en snelle hulpmiddelen.  

 

Vanuit de grove schetsen creëer je er een. Hierbij combineer je als 

het ware de beste stukjes uit de grove schetsen. Het kan ook zijn dat 

een van je grove schetsen al goed is. Dan neem je deze als 

uitgangspunt. 

 

Het maakt niet uit op welke manier je de grove schetsen maakt. In 

de uiteindelijke schets beschrijf je de functies van het karakter. 

 
Zo kom je tot een schets 
 

  

Opdracht - ruwe schetsen karakter op papier 

Je gaat nu op papier drie verschillende schetsen in kleur maken voor 

je karakter. 

 

Straks als je als je één schets gaat uitwerken, zul je veelal gebruik 

(moeten) maken van vormen zoals bal, kubus en dergelijke. Maak je 

schets met gebruikmaking van vormen.  

Kijk maar eens naar de houten anatomische tekenpop. 

 

Maak foto's van je schetsen en sla ze als volgt op: opdracht_ruwe 

schetsen karakter op papier_je eigen naam. 

 

 Opdracht - ruwe schets karakter uitwerken 

Kies 1 van de drie schetsen uit die je nader wilt uitwerken. Dit kun je 

op papier of digitaal doen, bijvoorbeeld in Word. 

• Je kunt via het tabblad invoegen 3D-modellen toevoegen uit de 

bibliotheek. 

• Je mag geen kant en klaar modellen gebruiken! 

• Je gebruikt alleen de modellen die staan onder de naam: 3D 

shapes, math symbols en stickers. 

• Je kunt de modellen verder opmaken. Klik daarvoor met rechts. 

 

• Sla je ontwerp als volgt op: opdracht_ruwe schets karakter in 

Word_je eigen naam. 

 

 

Voorbeeld gemaakt in Word 
 

  

 

 

 

 

 


