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Wie, wat, stand van zaken

Presentator
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1 eerst om de leerlingen zelf een gevoel te laten krijgen bij het belang van UX aan de hand van een kennismakingopdracht. �2 Vervolgens zal aan de hand van bestaande literatuur UX methodieken en theorie behandeld worden (die SoA studie wordt nu gedaan mbv lector User centred design in Groningen Nick Degens en enkele afstudeerders).�3 Het laatste, grote en praktische gedeelte is dan een ontwerpopdracht, echter niet beperkt tot louter websites of apps ivm keuzevrijheid docent / leerling, bijv. Ouderenzorg opdracht. Interesse zal per school in NL verschillen, moeten we rekening mee houden. We kunnen daar wel een aantal voorzetten voor doen. Scheiding concepten en contextenBruikbaar, revisies en eerste testen gedaan maar er moeten nog meer projectcasussen volgen
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9 mensenOnderwijsassistent2 afstudeerdersIngrid 4 docentenMaandelijks bijeen



User Experience Design:

Gegeven 
Ontwerpvoorwaarden
Heuristieken
In
Interactie met gebruiker

Ontwerpen voor bepaald effect

Ontwerp relateren aan ontwerpvoorwaarden 
(Waarom keuzes gemaakt? Welk effect 
hebben de keuzes? Varianten?)

Vertaling ontwerp naar prototype 
digitaal systeem

Iteratief proces
Creatief maar niet vanzelfsprekend

Relatie domein usability
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User Experience:Ontwerpen voor een bepaald effect, bijv. gedragsverandering, educatieVertalen van iets abstracts, vaags naar iets concreets dat implementeerbaar isModelvormend denkenBelangrijke stappen:Ontwerpvoorwaarden opstellenOntwerp expliciet relateren aan ontwerpvoorwaarden (Waarom keuzes gemaakt? Welk effect hebben de keuzes?)Vertaling naar computersysteemIteratiefInteractie met gebruikerIn veranderende wereld belangrijk jongeren te laten ervaren dat ontwerpen van gebruiksvriendelijke systemen geen vanzelfsprekendheid is



Module UX
• Kennismaking

• Theorie

• Project casus
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Theorie

Project casus 1 Sociale robotica

Project casus 2 emoties

Project casus 3 ontwerpopdracht

Kennism. opdr.
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FIGMA1 eerst om de leerlingen zelf een gevoel te laten krijgen bij het belang van UX aan de hand van een kennismakingopdracht. �2 Vervolgens zal aan de hand van bestaande literatuur UX methodieken en theorie behandeld worden (die SoA studie wordt nu gedaan mbv lector User centred design in Groningen Nick Degens en enkele afstudeerders).�3 Het laatste, grote en praktische gedeelte is dan een ontwerpopdracht, echter niet beperkt tot louter websites of apps ivm keuzevrijheid docent / leerling, bijv. Ouderenzorg opdracht. Interesse zal per school in NL verschillen, moeten we rekening mee houden. We kunnen daar wel een aantal voorzetten voor doen. Scheiding concepten en contextenBruikbaar, revisies en eerste testen gedaan maar er moeten nog meer projectcasussen volgen



Voorbeeld
• Je oma is sociaal actief, maar haar gezondheid gaat

achteruit. Ze wil graag mee blijven doen met activiteiten
voor ouderen (zoals de bingo avond in het 
buurtcentrum). Maar omdat ze slecht ter been is kan ze
er steeds minder naartoe. Dat stelt haar teleur en
hierdoor heeft ze minder sociaal contact met 
leeftijdsgenoten.

• Jij wordt gevraagd om een systeem voor haar te
ontwerpen waarmee zij mee kan blijven doen met 
sociale activiteiten vanuit huis, door middel van 
telepresence. Dat wil zeggen dat je oma met behulp
van technologie virtueel en op afstand toch aanwezig is 
bij de activiteit.
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Project casus 1 Sociale robotica

Project casus 2 emoties

Project casus 3 ontwerpopdracht
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FIGMAKm opdrTheorie3 project casussenOveral docenten en leerlingenmateriaal voorHoevaak uitgeprobeerd1 eerst om de leerlingen zelf een gevoel te laten krijgen bij het belang van UX aan de hand van een kennismakingopdracht. �2 Vervolgens zal aan de hand van bestaande literatuur UX methodieken en theorie behandeld worden (die SoA studie wordt nu gedaan mbv lector User centred design in Groningen Nick Degens en enkele afstudeerders).�3 Het laatste, grote en praktische gedeelte is dan een ontwerpopdracht, echter niet beperkt tot louter websites of apps ivm keuzevrijheid docent / leerling, bijv. Ouderenzorg opdracht. Interesse zal per school in NL verschillen, moeten we rekening mee houden. We kunnen daar wel een aantal voorzetten voor doen. Scheiding concepten en contextenBruikbaar, revisies en eerste testen gedaan maar er moeten nog meer projectcasussen volgen
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Bedankt voor uw aandacht

{l.e.i.breymann, j.vantklooster}
@utwente.nl
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