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Inspiratie onderzoek websites/apps musea
Om een goed beeld te krijgen van mogelijke vormgevingen van de webapp, heb ik
meerdere websites en apps bekeken van andere musea. Dit is een relevant inspiratie onderzoek, omdat er mogelijk ideeën uit ontstaan over content, opbouw en
vormgeving van de webapp of ander device.

Muzieum website

Muzieum is ook veel gericht op
beleving, je kunt hier touren in het
donker volgen en veel dingen ‘doen’ in
plaats van bekijken. De webapp van
Muzieum heeft leuk gebruik gemaakt
van blokken en ze hebben neutraal
kleurgebruik toegepast; zwart, grijs en
wit met rood. Het blijft door deze
keuzes overzichtelijk. Door de manier
van teksten plaatsen en sommige

elementen net buiten het blok te laten
vallen, krijgt de site toch een speelse
feeling. Ze wisselen goed af met tekst,
foto’s, en video’s. Ik vind het een fijne
site, omdat hij overzichtelijk is met toch
een speels tintje, hij is compleet en
werkt goed. Het ontwerp geeft mij het
gevoel dat zij een brede doelgroep
aan willen spreken, het is toegankelijk,
informatief en speels.

Elementen die te vinden zijn binnen de webapp
- Aanbod
- Praktische informatie
- Over Muzieum
- Tickets kopen
- Actueel
- Agenda
- Blogs
- Shop
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NEMO Science website

Nemo staat bekend om de vrijheid in
het doen van proefjes en experimentjes. Kinderen kunnen er gigantisch veel
leren door te doen. De mobiele
website van Nemo bestaat uit blokken,
hier is het iets minder overzichtelijk
toegepast en oogt het wat drukker.
Ook is de site erg kleurrijk; zwart en
groen zijn de meest gebruikte kleuren.
Verder wordt er gebruik gemaakt van
blauw, geel, grijs en wit. Aan zowel het
ontwerp als aan de content is te zien

dat kinderen een belangijke doelgroep
is voor hun platform. Er is niet veel
tekst en juist veel foto’s en video’s. Naar
mijn mening niet een erg mooie website door de drukte en het kleurgbruik.
Wel vind ik het onderdeel ‘thuis ontdekken’ erg leuk gedaan. Het is een
soort blog waarin weetjes te vinden
zijn, speelse onderzoekjes staan omschreven en ‘doe het zelf’ activiteiten te
vinden zijn die ze thuis kunnen uitproberen.
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Elementen die te vinden zijn binnen de webapp
- Aanbod
- Thuis ontdekken
- Praktische informatie
- Nemo voor onderwijs
- Over Nemo
- Tickets kopen
- Shop

Rijksmuseum website
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Rijksmuseum heeft een uitgebreide
webapp. De site is veel zwart, wit met
oude foto’s, foto’s van oude spullen en
schilderijen tussendoor. Detailkleuren
die gebruikt worden zijn bruin, rood,
groen en blauw. Aan de site vond ik
het menu opvallend, de belangrijkste
onderdelen zijn direct in beeld. Ook de
header vind ik leuk gedaan, door de
doorloop van de tekst over twee
afbeeldingen heen. De beginpagina is
kort, veel informatie is te vinden in de
headerslide.

Verder staan er enkel sponsoren op de
homepage. Er is op vervolgpagina’s
veel informatie te vinden over de
schilders die in het museum hangen en
er is veel werk te bekijken van hen.
Deze site heeft een logische opbouw
en is erg compleet. Er zitten leuk vormgegeven elementen in, maar over het
algemeen is het ontwerp niet erg
spannend. Wel is de website duidelijk
gericht op een volwassen doelgroep
die geinteresseerd is in oude kunst.

Elementen die te vinden zijn binnen de webapp
- Aanbod
- Praktische informatie
- Organisatie
- Museum voor onderwijs/groepen
- Onderzoek en restauratie
- Steun het Rijks
- Tickets kopen
- Login
- Shop

Rijksmuseum app
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De app van het Rijksmuseum is gratis
te downloaden. Hij komt netjes overeen met de website, dus bezoekers
kunnen gemakkeljk herkennen dat dit
over hetzelfde museum gaat. De stijl is
gelijk en hij is net zo volledig en logisch
opgebouwd als de site. Wel heeft de
app meer mogelijkheden dan de
webapp. Wanneer je buiten het
museum de app gebruikt heb de de
mogelijkheid om de werken in Rijksstudio te bekijken, er informatie over te
lezen, ze te delen op social media en
ze te bewaren. Voor het laatste moet je
een profiel aangemaakt hebben

binnen de app (gratis). Wanneer je de
applicatie binnen het museum
gebruikt kun je navigeren naar een
tentoonstelling of een specifiek werk.
Ook kun je routes kiezen op basis van
thema’s. Wanneer je een route volgt
kun je geluidsopnames beluisteren
over de route, de kunstenaren en hun
werken. Wanneer je gebruik maakt van
bluetooth verbinding of je locatievoorziening aan zet, zul je gemakkelijk
begeleid worden door het museum.
Verder vind ik het erg prettig dat er
plattegronden zijn te vinden van het
museumgebouw.
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Elementen die te vinden zijn binnen de app
- Praktische informatie
- Touren binnen museum
- Verkennen binnen museum
- Rijksstudio collectie
- Tickets kopen
- Login

Natural History app
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Een museum vol met dieren en hun
geschiedenis, je zou denken dat
hiervan kinderen een belangrijke
doelgroep is... Aan het design van
deze app is het niet terug te zien. Door
het saaie, neutrale kleurgebruik en de
ouderwetse visuals oogt de app niet
aantrekkelijk. Het was mij ook niet
direct duidelijk dat er iets op de beginpagina te vinden was. Ik werd er al
direct op geattenteerd dat ik voor drie
euro de volledige inhoud van de app
te zien zou krijgen. Uiteindelijk kwam ik
toch op een rij met foto’s van dieren.

Al ergerend aan de ongelijke foto’s
kreeg ik al snel een melding dat ik niet
verder kon kijken, behalve als ik naar
de betaalde app zou gaan. Wel is er
een simpele plattegrond te vinden van
het museum en is er over een aantal
locaties informatie te lezen. Vanuit die
info irriteerde ik me er wel aan dat ik
niet gemakkelijk weer terug kon naar
het overzicht. De zoekfunctie is in deze
app het prettigste onderdeel. Er lijken
veel aanwezige projecten op te
vinden, met interessante weetjes hierover.

Elementen die te vinden zijn binnen de app
- Plattegrond museum
- Tours? Met wat informatie maar niet erg duidelijk
- Verkennen collectie

Dali Museum app
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Deze app heeft niet veel kleuren
gebruikt, wel is hij overzichtelijk en
compleet. Bij binnenkomst heb je een
slider waarin al het aanbod van touren
te vinden is. De ene tour is erg informatief met teksten, foto’s en verhalen
in de vorm van een audiobericht. Die
trouwens erg goed ingesproken zijn,
waardoor ik mij kan voorstellen dat
ook kinderen dit interessant vinden om
te luisteren. Andere touren zijn gericht
op kinderen/gezinnen. Ze worden
uitgedaagt actief bezig te zijn met wat
ze zien, door een quiz te doen met het
gezin waarbij je

een score verdient. Je hebt de mogelijkheid om selecties te delen op social
media en je kunt ze opslaan in je
favoriete lijst (zonder account). Verder
zijn er plattegronden te vinden van alle
verdiepingen van het museum. Je kunt
de app op verschillende manieren
aanpassen naar je wensen, zoals de
lettergrootte wijzigen en de tour elementen in een lijst of grid plaatsen. Ten
slotte is er de mogelijkheid om een
‘stopnummer’ aan te geven. Ik denk
dat dit nummer bij het kunstwerk te
vinden is en je dan informatie krijgt
over dat werk.

Elementen die te vinden zijn binnen de app
- Touren binnen het museum
- Quizen voor gezinnen over kunst
- Verkennen collectie
- Plattengronden
- Praktische informatie
- Keypad voor in het museum
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Handig voor GelukOp13/Volksbuurtmuseum
Ontwerp
(Web)apps waarin neutraal kleurgebruik toegepast is, zijn toegankelijker
voor een brede doelgroep. Wel moet
er met regelmaat kleur terug komen,
zodat de app niet ouderwets en saai
oogt. Ook kun je hiermee ergens de
aandacht op leggen. Het is belangrijk
dat er een logische opbouw is met
gebruik van speelse elementen
tussendoor. Dit houdt het ontwerp
overzichtelijk maar ook interessant en
spannender.

Navigatie
Het is prettig om vanuit elk punt weer
terug te kunnen gaan naar elk ander
punt in de webapp. Er geldt dus dat er
altijd een terugknop moet zijn of een
(hamburger)menu in beeld moet
staan. Bij de Rijksmuseum webapp
vond ik het fijn dat bij binnenkomst
direct de drie belangrijkste menu items
in beeld stonden. Bij het verder navigeren veranderde dit menu in een
uitschuifsysteem.

Bij de Rijksmuseum webapp vond ik
het header element van de homepage
goed toepasbaar voor ons project.
Twee foto’s worden aan elkaar gelinkt
doordat er een titel overheen staat.

Pagina’s
Een verzameling van onderdelen
waarvan ik het prettig vond dat deze
terug kwamen in de (web)app zijn:

Voor bezoekers is het noodzakelijk dat
de stijl van de webapp te herkennen is.
Zij moet een link kunnen leggen tussen
zowel het Volkbuurtmuseum als
GelukOp13.

Content
Je houdt bezoekers langer bezig met
de app door hen te laten inspireren
met de informatie die ze erin kunnen
verkrijgen. Het ik belangrijk dat er niet
te veel langer teksten zijn. Tekst moet
goed afgewisseld worden met afbeeldingen, video’s en/of audiofragmenten. Alle content moet vrijgegeven zijn
voor de bezoekers. Ik ergerde me erg
aan de beperkte inhoud van de gratis
versie van de Natural History app.

- Aanbod museum
- Inhoud tentoonstellingen
- Praktische informatie
- Tickets kopen
- Organisaties
- Weetjes, onderzoekjes, doe het zelf
- Deelnemen geluksroute
- Actueel

Functies
Een aantal functies die leuk zouden
zijn in de (web)app:
- Delen op social media
- Bewaren en uploaden foto’s
- Locaties geluksroute (kaart)
- Oude foto’s bekijken
- Quiz, vraagstukken, dilemma’s
- Inlog: eigen gegevens inzien
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