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Aanleiding en motivering

Begin 2017 ben ik me tijdens mijn Minor gaan verdiepen in Virtual- en Augmented
reality toepassingen in het programma Unity en zodoende heb ik hierin twee
spelletjes geprogrammeerd voor de HTC Vive. Naast het programmeren heb ik ook 
de spelwerelden gebouwd en de geluidseffecten verzorgd.

Mede door deze ervaring ben ik voor mijn afstudeerstage aangenomen als
Virtual- en Augmented Reality concepting stagiar bij het bedrijf &Samhoud media.
Zij staan bekend als het consultancybedrijf achter de AH Dino- en Ruimtevaart
VR/AR campagnes en het opzetten van de VR Cinema in Amsterdam.
Hier heb ik alle vrijheid gekregen verder te experimenteren en heb ik o.a. prototypes 
van een augmented reality winkelervaring gebouwd voor de Iphone en de Microsoft 
Hololens. Maar ook 3D-animaties voor in presentaties nam ik voor mijn rekening.

Nu de stage ten einde is wil ik graag nog de kans pakken om met een experimentele 
technologie aan de slag te gaan om mezelf verder te ontwikkelen binnen VR / AR 
design.

Tijdens mijn stage heb ik Sammie de Vries ontmoet die op dat moment bezig was 
een investering voor zijn concept binnen te krijgen. Hij zag me bezig in Unity en 
vroeg of ik interesse had hieraan mee te werken. Wat ik zo tof vind aan het project is 
dat het zoveel creatieve mogelijkheden biedt. Mijn vrije werk bestaat vaak uit
komische en absurde elementen en ik weet zeker dat deze in de vreemde setting van 
een gedeelde VR ervaring waar je met meerdere mensen inzit helemaal tot zijn recht 
kunnen komen.

Ik zie in dit project voor mij veel onderdelen waar ik een waardevolle input kan geven 
en voor mij persoonlijk is het ook een mooie uitdaging en een hele goede aanvulling 
op mijn portfolio. Ik ben ook erg benieuwd naar de trackers van Enliven 3D en hoe 
hun toolkit werkt. Tevens kan ik (naast het programmeren) helpen met ideeën over 
omgevingen, geluideffecten en karakters. Ik heb dit voor mijn videoproducties en
Unity spelletjes regelmatig gedaan.
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Probleemsituatie

Ontwerpprobleem

Design Challenges

Opdrachtgever Hoe kunnen we Virtual Reality inzetten om een interessante mix van 
silent disco en storytelling te bereiken?

Designer (ik) Hoe kunnen we een gedeelde Virtual Reality ervaring neerzetten met 
relatief mobiele hardware?

Gebruiker VR-ervaringen zijn vaak gericht op het individu, de gebruiker wordt
afgesloten van de buitenwereld. Hoe maak je het leuk om met meerdere personen 
een ervaring te delen? 

Ontwerp vraag Hoe maak je een Virtual Reality ervaring, die je normaal in je eentje 
beleeft, geschikt als gedeelde ervaring die in te zetten is op evenementen? 

Design challenge 1  
Hoe vertaal je een silent disco, waarbij het voornamelijk draait om muziek en 
non-verbale communicatie, naar een aangename gedeelde Virtual Reality ervaring 
met storytelling elementen?  
 
Onderzoeksvragen 

• Hoe verschilt het gedrag van mensen binnen een gedeelde VR-ervaring met een 
solo-ervaring? 

• Welke soorten genres muziek zijn het meest geschikt om beeld 
aan toe te voegen? 

• Welke soorten beelden zijn het meest geschikt om 
te gebruiken in de VR- werelden? 

• Welke vormen van sociale interactie zijn er mogelijk in een gedeelde VR-ervaring? 
• Hoe zorg je ervoor dat je de aandacht van de gebruiker naar de juiste plekken in 

de virtuele wereld stuurt?  
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Bron: Brown, Cullen. “Coordinating Attention and Cooperation in Multi-user Virtual 
Reality Narratives”. Texas A&M University, United States of America, 18 Maart 2017 
http://people.tamu.edu/~eragan/papers/CullenBrown_CoopNarrative2017.pdf

Wat kan ik met deze bron? 
Het is een recent onderzoek dat relevant is voor de setting die ik ga gebruiken in mijn 
ervaring, omdat zich meerdere mensen in één ruimte bevinden en er gekeken moet 
worden hoe je de juiste aandacht opeist va de juiste deelnemers. 

Bron: Nielsen, Lasse. Møller, Matias. Hartmeyer, Sune. Ljung, Troels.
Nilsson, Niels Chr. Nordahl, Rolf. Sera n, Stefania. “Missing the point: an
exploration of how to guide users’ attention during cinematic virtual reality”, Aalborg 
Universitet København, 2016. http://vbn.aau.dk/da/publications/missing-the-point-
an-exploration-of-how-to- guide-users-attention-during-cinematic-virtual-reali-
ty(87a17ca6-6f14-4ae7-9065- 809b17c6f90e).html 

Wat kan ik met deze bron? 
Dit is een solide recent onderzoek (veel testpersonen) dat nog uitgebreider is dan de 
eerste bron, met duidelijke testresultaten op methoden die beschreven zijn in
de eerste bron. Beide bronnen zijn van andere auteurs maar kunnen samen als 1 
onderzoek gezien worden. Deze bron verwijst ook weer door naar veel
andere bronnen die ik kan bekijken. 

Bron: Rothe, Sylvia. Hußmann, Heinrich. Allary, Mathias. “Diegetic Cues for Guid-
ing the Viewer in Cinematic Virtual Reality: Extended Abstract”, University of Mu-
nich, 2017, DOI 10.1145/3139131.3143421. https://www.researchgate.net/publica-
tion/320745509_Diegetic_cues_for_guiding_ the_viewer_in_cinematic_virtual_reality
 
Wat kan ik met deze bron? 
Wederom een recent onderzoek, dicht bij huis. Omdat ik storytelling ga toepassen is 
het zeker ook niet verkeerd naar de praktijken binnen VR films te kijken, die weinig 
interactief zijn maar net als ik te maken hebben met het sturen van de aandacht van 
de gebruiker. Kan samen met Bronnen 1 en 2 een goed verzamelpakket vormen. 
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Design challenge 2 
Hoe maak je een gedeelde Virtual Reality ervaring aantrekkelijk voor mensen die 
geen ervaring/interesse in Virtual Reality hebben?

Onderzoeksvragen

• Welk ‘verhaal’ bedenken mensen zelf bij hun VR ervaring?
• Maakt het toevoegen van een storytelling-element de ervaring aantrekkelijker voor 

gebruikers die geen interesse in Virtual Reality hebben?
• Wat zijn de elementen van een VR evenement die aanslaan?

Bron: Bron: Berridge, Graham. “Designing event experiences”, University of
Westminster, 2006. https://www.researchgate.net/pro le/Graham_Berridge/publica-
tion/43504346_Re- ecting_on_the_Design_of_Event_Experiences/links/0912f50ed-
59d971d4b000000/ Re ecting-on-the-Design-of-Event-Experiences.pdf 

Wat kan ik met deze bron?
Deze wat oudere bron gaat niet zozeer in op Virtual Reality maar gaat wel in op 
evenement-design. Dit is belangrijk om te bekijken omdat het product ook op de 
juiste manier gepresenteerd moet worden in de vorm van een pop-up of vaste evene-
mentlocatie. Hoe zet je het product het beste in de markt tijdens een evenement? 
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Design challenge 3
Hoe maak je de gedeelde VR-ervaring comfortabel genoeg voor first-time users en 
hoe beperk je de risico’s op ongelukken tijdens het gebruik? 

Onderzoeksvragen

• Hoe introduceer je gebruikers aan de hardware en werking?
• Hoe kun je het beste rekening houden met bewegingsziekte?
• Wat maakt een virtuele ruimte comfortabel om in te verblijven 

en wat juist onaangenaam?
• Hoe richt je een fysieke ruimte het beste in voor een gedeelde VR-ervaring?
• Hoe geef je grenzen aan waarbinnen rondgelopen kan worden 

zonder de immersie te breken?
• Hoe ga je om met gebruikers die onwel worden tijdens een ervaring? 

Is er een ‘nooduitgang’ mogelijk? 

Bron: Bailenson, Jeremy. “Eight rules to help you stay safe in Virtual Reality”, Slate.
com, 17 januari 2018, geraadpleegd op 5 maart 2018. https://slate.com/technolo-
gy/2018/01/eight-rules-to-help-you-stay-safe-in-virtual-reality.html 

Wat kan ik met deze bron? 
In deze bron staan een aantal handige vuistregels die we kunnen gebruiken bij het 
inrichten van de ruimte waarin de ervaring zich afspeelt. Ook tips over een maximale 
comfortabele ‘speeltijd’ en een waarschuwing dat we op benevelde mensen moeten 
letten zijn handig. Ik heb sommige van deze tips al uit eigen ervaring opgedaan, wat 
de rest van de tips ook betrouwbaar maakt. 
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Design challenge 4
Welke (hardware) set-up is het beste om de ervaring zo mobiel mogelijk te houden?
 
Onderzoeksvragen

• Welke hardware is het meest geschikt om deze ervaring op te draaien?
• Welke software is het meest geschikt om te gebruiken 

in combinatie met de gekozen hardware?
• Wat zijn de limieten van de hard- en software die meespelen in het 

ontwikkelproces (effecten die veel rekenkracht vergen, drawing distances etc.)? 

Bron: Lamkin, Paul. “Best VR headsets 2018: HTC Vive, Oculus, PlayStation VR 
compared.”, Wareable, 16 Jan. 2018. www.wareable.com/vr/best-vr-headsets-2017

Wat kan ik met deze bron?
In deze bron staat een goed overzicht van alle hardware waar ik op dit moment kan 
kiezen die over een genoeg ontwikkelde toolkit beschikken. Hieruit kan ik in overleg 
met de klant de beste hardware uit kiezen op basis van mobiliteit, prijs en
kwaliteit. Wearable is een bekend platform onder grote internationale kranten
en andere kwaliteitsmedia, en stralen een zekere expertise uit. 


