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| THIS IS ME! | CLIENT PROJECT ASSIGNMENT
Mijn naam is Luke van Genechten, en ik ben een 21-jarige media-designer in opleiding.

Waar mijn voornaamste interesses en talenten liggen is bij alles grafisch. Dit omvat logo’s,                    
videobewerken, websites en interface design. Beroepsgewijs is dit ook waar ik naar streef.

Qua programmeren is mijn sterke punt ook frontend development. Hoewel ik mezelf meestal prima kan 
redden als ik wat meer richting backend programmeer, vooral als ik na een paar weken gewend ben 
aan de taal, gaat mijn voorkeur uit naar talen HTML, CSS en Javascript. Hier kan ik me het mee redden 
en hier heb ik dan ook de meeste ervaring mee.

Ik ben altijd perfectionistisch, wat zich in de context van media design vertaalt naar dat ik ervoor zorg 
dat elke kleur, elk lettertype en elke vorm precies klopt. Voor mij is iets als een website of portfolio                
eigenlijk nooit echt af, want er zijn altijd verbeteringen. 

In groepsverband ben ik een sociaal persoon, die erg zijn best doet om ervoor te zorgen dat niemand 
vastloopt en dat meningsverschillen niet te hoog oplopen. Dit is in bepaalde mate ook mijn valkuil,   
omdat ik er goed op moet letten dat ik wel kritisch blijf en niet te snel over me heen laat lopen. 

Hoewel ik een sociaal persoon ben, heb ik wel moeite met initiatief nemen. Op een docent afstappen 
om een vraag te stellen, of blijven doorvragen tot een bepaald stuk feedback duidelijk is, is niet mijn 
sterkste punt. Hier ben ik vaker tegenaan gelopen en dit semester ga ik ervoor zorgen dat alles voor mij 
100% duidelijk is, het hele semester. 

 

De client (Greenhouse Group) is een marketingbureau met vele klanten. Eén daarvan is Ikea. Het pro-
ject bestaat uit het maken van een innovatief product voor Ikea. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat 
het cross-media moet zijn. Het moet dus bijvoorbeeld niet alléén geschikt zijn voor tv. Dit project kan 
het beste worden samengevat met de volgende zin:

Design a physical cross-media installation backed by innovative technology to enable 
customers in-store to have an unforgettable experience with a brand.

Hoewel Ikea een immens succesvol bedrijf is, zijn er bepaalde opkomende marktsegmenten waar Ikea 
nog groeikansen heeft. Dit hebben zij zelf in de gaten, en er wordt aan alle kanten gewerkt om met 
nieuwe technologiëen aan de slag te gaan. Zoals de meeste weten heeft Ikea intussen smart lampen, 
smart speakers, en zelf een combinatie van deze twee. Wat velen niet weten is dat ze zelfs slimme  
rolgordijnen, sensoren en afstandsbedieningen hebben. Ikea heeft met meubels verkopen een zeer 
succesvolle zaak in handen, maar de slimme technologie moet het bedrijf naar nieuwe hoogtes tillen. 

Opdrachtgever Greenhouse Group heeft, om in te haken op de interesse van Ikea in technologie, de  
design challenge bedacht. Een fysieke cross-media installatie moet ervoor zorgen dat Ikea nog meer 
als technologiebedrijf wordt gezien dan nu.



| CLIENT PROJECT - METHOD| CLIENT PROJECT - METHOD
Voor dit project is de double diamond methode toegepast. Dit is een manier van organiseren binnen 
een project waar elke sprint een nieuwe fase inluidt van de double diamond. Zo ziet de double diamond 
methode eruit: 

Deze methode bestaat uit vier fases, wat precies matcht met de vier sprints waar dit project uit be-
staat. 

Fase 1 - Discover 
De discover fase bestaat uit oriënteren en zoveel mogelijk inzichten verzamelen. Er wordt veel   
onderzoek gedaan, er wordt een doelgroep vastgesteld en er wordt flink gebrainstormt. Divergeren, dus 
erg breed zoeken, is van toepassing in deze fase. We laten in deze fase aan de opdrachtgever zien wat 
voor inzichten we hebben, welke doelgroep we gaan aanspreken en een grote lijst aan ideeën.
 

Fase 2 - Define
Fase twee, de define fase, staat in het teken van convergeren. Nu moet er juist minder breed naar het 
project gekeken worden en moet er focus komen op de meest passende ideeën. Deze veranderen     
gedurende de fase in concepten. Aan het einde presenteren we de beste concepten. Er blijven vier 
concepten over en we geven een beargumenteerde voorkeur voor welk concept het beste is voor de 
opdrachtgever.

Fase 3 - Develop
Deze fase, genaamd de develop fase, staat in het teken van realiseren. Het concept dat in de vorige 
sprint is uitgewerkt, wordt in deze fase gerealiseerd en geprogrammeerd. Om die reden is deze fase 
breder dan de vorige, er worden veel verschillende onderdelen van het geplande concept gemaakt. 
Deze fase is ook enigszins een overgangsfase, omdat we de laatste prototypes afmaken terwijl we 
geleidelijk overgaan naar full-time programmeren. Het laatste design wordt hierin vastgesteld en de 
fundamenten voor het project worden gelegd, zoals de git omgeving en afspraken hoe we gaan 
samenwerken bij het programmeren.

Fase 4 - Deliver
De laatste fase, deliver, bestaat uit het opleveren van het eindproduct. Deze fase bestaat weer uit  
convergeren, het belangrijkste is ‘finetunen’. De oplossing wordt in deze tijd aan de stakeholder  
 gepresenteerd en het project is daarna voorbij. Hierbij is het voornaamste dat er een samenhangend 
geheel wordt gepresenteerd. De belangrijkste features moeten geïmplementeerd zijn en het design 
moet de gewenste uitstraling hebben.Vrijwel al het werk in deze sprint bestaat uit programmeren, 
terwijl we het eindproduct realiseren.



| APPROACH & RESULTS| APPROACH & RESULTS
Discover fase
Tijdens de discover fase heb ik een library-onderzoek uitgevoerd om erachter te komen wat   
experience marketing is en hoe het de marketing van Ikea kan verbeteren. Wat uit dit onderzoek blijkt 
is dat experience marketing een tool is om klanten een onvergetelijke ervaring te geven, wat voor een 
sterkere band zorgt tussen klant en merk. Hoewel Ikea al aan experience marketing doet in vorm van 
de showrooms, kunnen ze dit merk nog versterken door de slimme technologie, waar ze steeds meer 
op focussen, te integreren in hun showrooms en shopervaring.

Onderzoek - Experience Marketing

Hoewel de experience marketing een belangrijk onderdeel is van dit project, is nog onbekend aan wie 
deze gericht gaat worden. Om hierachter te komen maak ik, in samenwerking met mijn groep, een 
veldonderzoek in de vorm van een aantal empathy maps gebaseerd op interviews. De conclusie die 
uit het onderzoek kan worden getrokken is dat de Ikea een zeer brede doelgroep heeft. Hoewel vrijwel 
iedereen wel eens bij Ikea komt, lijkt de grootste focus te liggen op mensen die wat jonger zijn en net 
een eigen huis hebben gekocht. Wat uit het onderzoek wel blijkt is dat er een soort tweedeling is tussen 
de Ikea bezoekers. De ene groep komt bij de Ikea voor een specifiek product en wil er niet te lang  
rondlopen, de andere groep ziet het als een uitje en neemt de tijd om Ikea te bekijken. Naast de   
empathy maps, die ik mede heb gemaakt, heb ik de interviews ook toegevoegd. Hierbij heb ik   
genotuleerd.

Empathy maps

Om de informatie van de interviews en empathy maps te verduidelijken, heb ik een scenario uitgewerkt. 
Ik heb daarbij gekozen voor iemand die de Ikea als een uitstapje ziet, aangezien het er tot nu toe naar 
uitziet dat dit de beste groep is om dit project op te richten. Hierbij geef ik weer wat Ikea al goed doet 
en waar nog verbeterpunten zijn.

Scenario

Ten slotte presenteren we alle inzichten aan de opdrachtgever. De focus is divergeren, dus we laten 
aan de opdrachtgever zoveel mogelijk richtingen zien waar we nog op kunnen gaan. Ook is er een              
retrospective gemaakt zodat we kunnen terugkijken op wat positieve en negatieve aspecten van de 
afgelopen fase. Daarnaast is er peer feedback gegeven. Let op: van deze demo is geen opname.

Retrospective - sprint 1

Define fase
Naar aanleiding van het gebruikersonderzoek (empathy maps) maak ik, in samenwerking met mijn 
groepsgenoten, een brainstorm gebaseerd op HMW vragen. Omdat een belangrijke uitkomst van de 
interviews was dat sommigen Ikea als een dagje uit zien, wordt hierop de focus gelegd in dit document. 
Een brainstorm heeft al wel eerder plaastgevonden op basis van HMW questions, maar deze waren niet 
specifiek genoeg. Om een goede oplossing op de design challenge te vinden maak ik, in samenwerking 
met mijn groep, een nieuwe brainstorm. Dit gebeurt op basis van nieuwe how might we-questions. 

Brainstorm & HMW

http://lukevangenechten.nl/semester-3/Experience%20marketing.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/empathymap.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/storyboard.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/Sprint1retrospective.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/howmightwe.pdf


Uit de HMW questions hebben we vier ideeën kunnen bedenken, namelijk een hologram, thema per 
filiaal, een design app en een escape room. Om vanuit de brainstorm wat meer te kunnen convergeren 
en om te kijken voor welk idee de meeste interesse is, leggen we in deze fase ook een enquete voor aan 
een groep personen. Het doel van dit veldonderzoek is zoveel mogelijk kwantitatieve informatie verza-
melen over welk idee het beste is volgens de doelgroep. Helaas is de enquete een stuk minder bruik-
baar dan voorspeld. Na feedback van Wouter is gebleken dat een groep van minder dan duizend niet 
representatief genoeg is om nuttige informatie te kunnen krijgen, en dat we beter kwalitatief onderzoek 
kunnen doen. Hoewel de enquete dus niet echt toegepast kan worden in het project, is het toch een 
goed leerpunt, en daarom heb ik deze toch toegevoegd aan het portfolio.    

Enquete

Ten slotte is er een presentatie gegeven voor sprint 2 en een retrospective. Bij deze presentatie gaan 
we van de vele ideeën van sprint 1 naar een paar kwalitatieve concepten. De meeste details gaan naar 
één concept waarvoor was verwacht dat deze het beste zou zijn. Er was erg veel feedback tijdens de 
presentatie, ook voor een groot deel negatief. Met name het gekozen concept, het hologram, was niet 
bepaald het meest kanshebbende concept volgens de opdrachtgever. Zij dachten dat de escape room 
een veel passender concept zou zijn. De presentatie, opname en retrospective zijn hier terug te vinden.
Ik heb bij deze presentatie meegewerkt aan de voorbereiding maar heb zelf niet gepresenteerd. 
De reactie van de opdrachtgever was niet erg positief, en ze waren kritisch op ons conceptkeuze, het 
hologram. Om deze reden gaan we goed kijken naar het concept en mogelijk aanpassingen doen.

Sprint 2 - opname presentatie

Sprint 2- powerpoint

Retrospective - sprint 2

Na de demo van sprint 2 heb ik een gefocust op het portfolio, aangezien de tweede review al bijna zou 
gaan plaatsvinden. Gezien het feit dat de layout van het portfolio niet geschikt is voor toekomstig werk, 
moest deze behoorlijk op de schop, iets dat mijn docenten ook beaamde in de review. 

Oude portfolio

Feedbackronde 1

Het portfolio is behoorlijk veranderd ten opzicht van iteratie 1, waardoor er relatief meer tijd is gaan 
zitten in het eigen werk ten opzichte van het groepswerk, vooral vergeleken met vorige sprint. Omdat 
ik deze keer echt zeker wilde zijn van mijn zaak, heb ik feedback gevraagd aan zowel Joris als Wouter. 
Deze veranderingen waren gelukkig niet zo ingrijpend als de vorige keer en ze zijn meteen doorgevoerd.

Tussentijdse feedback

Develop fase
In de deliver fase is er erg snel wat veranderd. De opdrachtgevers waren niet tevreden met het concept 
dat we hadden gekozen. Het hologram is het daarom toch niet geworden en dus hebben we gekozen 
voor de escape room. Dit concept is ook erg geschikt, alleen moet er extra gekeken worden naar hoe 
het cross-mediaal kan. Een ondersteunende tablet-app is hierbij een optie. Om hier een verdieping op 
te doen heeft iedereen een onderzoek gedaan naar aspecten van de escape room. Voor mij is dit 
innovatieve technologie en cross-media. Hieruit komt een definitief conceptdocument. Wat blijkt uit 
mijn individuele aandeel is dat Ikea een social media campagne moet houden voor de escape room, 
en dat ze hun eigen smart technologie kunnen implementeren om het experience marketing aspect te 
verbeteren.

Concept verdieping - Cross-media en innovatieve technologie

Concept verdieping - definitief

Bij het conceptdocument hebben we kunnen beschrijven dat de escape room een ondersteunende app 
krijgt. Van deze ondersteunende app maak ik ontwerpen en visuele prototypes. Daarom maak ik 
ontwerpen voor de ondersteunende app die in de escape room aanwezig gaat zijn. Dit begint met 
een simpele schets, dan een wireframe, daarna een paper prototype en ten slotte een XD prototype. 
Het ontwerp is voornamelijk modern en strak, passend bij het jongere publiek dat we aan proberen te 
spreken met de escape room, en zoals ook is gebleken uit de interviews. Tussendoor heb ik het paper 
prototype getest met een mogelijke gebruiker, om te zoeken naar problemen in het ontwerp. Ook heb ik 
een user test gemaakt die hier te vinden is, gebaseerd op het paper prototype. De voornaamste 
problemen zijn de onduidelijkheid ontrent de tijd en welke opdracht geselecteerd is 

Prototypes

User test

De prototypes zelf waren redelijk duidelijk volgens docenten en andere studenten, echter is het nog niet 
duidelijk hoe de design principles de ontwerpen hebben beïnvloed. Om dit te onderzoeken en te 
verduidelijken heb ik de NN group design principles gebruikt om de UI te beoordelen en laten zien hoe 
de principles terugkomt in de app. 

Design principles
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https://docs.google.com/forms/d/1ZbiCGS3_opD1PzcQ0I18SlL4uL6e6hpd9YGQEszYX74/viewanalytics
https://youtu.be/NyEF16fxAek
https://lukevangenechten.nl/semester-3/demos/sprint2-oplevering.pptx
http://lukevangenechten.nl/semester-3/retrospective-sprint2.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/portfolio-lukevangenechten-oplevering1.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/portfolio-feedback-1.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/feedback-tussentijds.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/concept-verdieping.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/concept-definitief.pdf
https://lukevangenechten.nl/semester-3/escaperoom-prototype.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/testplan-usertest.pdf
https://lukevangenechten.nl/semester-3/designprinciples.pdf
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Na drie weken presenteer ik het werk dat we hebben verzet. Het visualiseren en concept verdieping 
zorgt ervoor dat de opdrachtgever een duidelijk beeld krijgt van wat we willen maken en hoe de es-
cape room eruit komt te zien. De opdrachtgever was dan ook tevreden over de gemaakte vooruitgang. 
Greenhouse ziet nog wel graag een verdere verdieping op het concept. Hoewel hier waarschijnlijk geen 
tijd voor is, is het een goed advies zodat het concept nog sterker staat. 
Ik presenteer het laatste gedeelte van de presentatie, over prototypes en exclusiviteit. Ik heb de opna-
me geknipt vanaf mijn presenteren tot het einde. 

Sprint 3 - opname presentatie

Sprint 3 - powerpoint

Retrospective - sprint 3

Deliver fase
Gezien de veel positievere feedback die deze sprint is gegeven ten opzichte van de vorige keer, gaan 
we, op basis van de prototypes en volgens het conceptdocument, het uitgewerkte concept realiseren. 
Voor de deliver fase is de focus dus overgegaan naar programmeren en realiseren. Met het laatste 
prototype van het prototypedocument als fundament ga ik aan de slag met het programmeren van de 
startpagina. Ik werk modulair, zodat bijvoorbeeld een tijdfunctie wordt ingeladen als module. Ook on-
derhoud ik de git omgeving, zo doe ik alle merges en ben ik de persoon waar de groep naar komt voor 
git-problemen. Ten slotte heb ik er ook voor gezorgd dat de app downloadbaar en te installeren is als 
PWA voor alle apparaten. Bij deze link laat ik het proces zien dat ik heb doorlopen om tot het 
eindproduct te komen.

Hier heb ik twee verschillende versies voor, een voor het development proces en een die meer ingaat op 
SCRUM en realisatie.

Proces - escape room

Proces - development

Om de laatste problemen te vinden en het gebruikersgemak te testen, voer ik een user test uit. Deze 
test is erg vergelijkbaar met de eerdere user tests die ik heb uitgevoerd bij prototypes, alleen is deze 
in groepsverband uitgevoerd. Iedereen heeft dezelfde test uitgevoerd. Mijn resultaten zijn onderaan 
het document te vinden. De voornaamste conclusies zijn dat de enter knop niet werkt en dat de hints 
irritant zijn.

User test - realisatie
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Een korte tijd voor de datum van de laatste demo maak ik een adviesrapport voor opdrachtgever 
Greenhouse Group en klant Ikea. Terugkijkend op het proces is er veel van het concept en de design 
challenge gerealiseerd, maar zijn er nog wel aandachtspunten voor degene die mogelijk het project 
overneemt in de toekomst. In feite is dit document een beschrijving van wat de escape room nog aan 
uitbreidingsmogelijkheden heeft en welke onderdelen nog niet zijn toegevoegd, maar wel een 
belangrijke bijdrage zijn voor het concept. 

Bij dit document heb ik de samenvatting gemaakt. Hoewel dit een samenvatting is, heb ik deze 
gelijktijdig geschreven met de rest van het document, en heb ik dus al een soort basis gegeven voor 
wat er geschreven moet worden voor mijn groepsgenoten. Ze hebben dus gekeken naar de 
samenvatting om de hoofdpunten te bepalen voor hun eigen onderdeel. Ook heb ik bij verschillende 
onderdelen de inhoud verbeterd en heb ik alle spel- en grammaticafouten eruit gehaald.

Adviesrapport

Op 25 mei presenteer ik mede het project aan de opdrachtgever. Onder andere wordt gepresenteerd 
wat voor onderzoek er heeft plaastgevonden, hoe het concept eruit ziet en natuurlijk hoe het 
eindresultaat is. De opdrachtgever is grotendeels tevreden, voornamelijk met het concept. Ze zijn wel 
enigszins teleurgesteld dat we het concept niet nog meer konden uitbreiden met wat onderzoek.

Sprint 4 - opname presentatie

Sprint 4 - powerpoint

GIT repository

Ook heb ik na dit moment nog feedback gekregen op mijn portfolio, het laatste formele moment voor 
de eindbeoordeling. In dit bestandje is te zien wat er nog verbeterd moest worden en wat ik eraan 
gedaan heb.

Derde formele feedbackmoment

https://youtu.be/0aVYfLbzM1U
https://lukevangenechten.nl/semester-3/demos/sprint3-oplevering.pptx
https://lukevangenechten.nl/semester-3/retrospective-sprint3.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/escaperoom-proces.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/escaperoom-proces-dev.pdf
https://lukevangenechten.nl/semester-3/usertest.pdf
https://lukevangenechten.nl/semester-3/advice.pdf
https://lukevangenechten.nl/semester-3/advice.pdf
https://youtu.be/MoejGeBHRoc
https://lukevangenechten.nl/semester-3/demos/sprint4-oplevering.pptx
https://git.fhict.nl/I403756/escaperoom-app
http://lukevangenechten.nl/semester-3/feedback-assessment3.pdf


| EXTRA PROJECTS - LOGO
Tijdens sprint 2 heb ik een logo gemaakt voor de nieuwe zaak van mijn tante. Ik heb vragen opgesteld, 
iteraties gemaakt en een positief eindresultaat ervaren. Alle informatie en het gehele proces is te vinden
in dit document.

Logo project

| PASSION PROJECT ASSIGNMENT
Op deze pagina is het passion project te vinden. 

Voor dit project heb ik een 3d library gebruikt genaamd Babylon. Hiermee laadt ik models in, maak ik 
een huis in javascript en experimenteer met textures. Kijk hier voor het passion project

Passion project

http://lukevangenechten.nl/semester-3/logo-project.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/passionproject/passionproject.pdf
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Voor dit gedeelte laat ik de belangrijkste reflectie zien die ik heb gedaan per sprint. Bij sommige          
opdrachten reflecteer ik al wel maar voor dit gedeelte wil ik de meest leerzame momenten uitlichten. 

Sprint 1
Voor deze sprint was ik één van degenen die moest presenteren. Dit blijft voor mij erg spannend en ik 
doe het liever niet, maar ik moet het leren dus heb ik besloten om het toch te proberen.

Ik presenteerde het onderdeel dat ik zelf heb gemaakt in dit project, namelijk experience marketing. Ook 
startte ik en moest ik dus de inleiding doen, wat het extra lastig maakt.

Tijdens de presentatie is het me gelukt om alle informatie duidelijk te maken aan de opdrachtgever. Er 
waren geen speciaal lastige momenten en het ging veel gemakkelijker dan ik had verwacht. Ook was 
het voor de presentatie veel spannender dan de daadwerkelijke presentatie zelf.

Uiteindelijk was de opdrachtgever tevreden en had niets heel geks op te merken aan de presentatie. 
Alles was duidelijk en ze zijn enthousiast over de vooruitgang. Omdat alles zo duidelijk was hadden ze 
hele specifieke feedback en opmerkingen waar we echt mee verder konden.

Uit deze hele situatie blijkt wel dat presenteren voor mij van tevoren erg spannend is, maar ik kan het 
wel. Zoals met veel dingen is het belangrijkste om het simpelweg vaak te doen, zo ook met 
presenteren. Doordat het zo goed ging deze keer heb ik er ook meer vertrouwen in, en ik wil er ook echt 
goed in worden. Hoewel ik het intussen al redelijk kan, is er altijd ruimte voor verbetering. Voor de 
toekomst wil ik vaak blijven presenteren, zodat ik er keer op keer beter in word.

Sprint 2
We waren als groep bezig met de sprint retrospective, waarbij we terugkeken op het vorige semester. 
Helaas was Thupten nog niet aanwezig, zoals dit al langer speelt. 

Ik was hierbij voornamelijk alle informatie aan het opschrijven. Onder andere terugkijken op wat er goed 
ging was onderdeel hiervan. 

Omdat Thupten bij de peer feedback pas op het laatst aanwezig was, heb ik hem aangesproken op het 
structureel te laat komen. Tijdens het schrijven van de peer feedback kwam hij in de vergadering en 
heb ik hem aangesproken.

Thupten reageerde vooral bevestigend op wat ik zei. Later in het gesprek gaf hij ook toe dat dit een pro-
bleem is en dat hij echt aanpassingen moet maken om voortaan op tijd te komen. Hij heeft dit punt ook 
als zelfreflectie opgeschreven. Sindsdien is Thupten vrijwel altijd op tijd. Hij is in ieder geval niet meer 
een halfuur te laat gekomen zoals dat eerst wel het geval was.

Voor mij is dit een positieve maar vooral leerzame ervaring geweest. Tijdens het moment dat ik Thup-
ten aansprak kreeg ik bijval van mijn groepsgenoten. Zo bleek dus dat de rest van de groep hier ook 
last van had alleen het niet durfde te zeggen. Het feit dat dit voor zo’n positieve gedragsverandering 
heeft gezorgd geeft me genoeg vertrouwen dat ik dit in de toekomst ook zo aan wil pakken. Echter ga ik 
dit in de toekomst wel op een eerder moment aanpakken, zodat het niet meer zo lang gebeurt. 
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Sprint 3
Voor sprint 3 heb ik afgesproken met de groep dat iedereen zou gaan programmeren deze sprint, 
aangezien dit de manier is om via de double diamond methode te werken.

Hierbij zou ik de GIT onderhouden en programmeren aan de escape room app. Ik zou onder andere 
werken aan de interface en wat backend werk. Dit zou tegelijkertijd gebeuren met het maken van een 
prototype, aangezien dit nog niet gebeurd was en dus nog op de planning stond.

Echter ben ik hier nog niet aan begonnen in deze sprint. Ik heb prototypes gemaakt en een verdieping 
gedaan op het concept, maar het is de ‘development’ fase, en er is niet geprogrammeerd. Er is nog 
geen regel code geschreven terwijl er drie weken over zijn in het project. 

Hierdoor stond trello vol met een hele hoop taken, en ik voelde zelf behoorlijk wat stress om alles nog 
op tijd af te krijgen. De motivatie werd er niet beter op, en die had al een behoorlijke inzakker vanwege 
de crisissituatie momenteel, die mijn productiviteit op zichzelf al verlaagt.

Uiteindelijk is de oplossing hiervoor iets dat ik altijd al lastig heb gevonden. Als de sprint strak was 
gepland, was er veel minder stress geweest. Dan was er ook al geprogrammeerd. Helaas heb ik trello 
meer gebruikt als een soort ‘taken-dump’. Hoewel ik het dus lastig vind, zie ik zeker het nut van een 
goede planning nu in. Uiteraard wist ik dit al, maar om zo’n praktisch voorbeeld mee te maken zet het 
belang wel in perspectief. Ik wil in het vervolg elke sprint een planning maken, met wat iedereen moet 
doen en wanneer het af moet zijn. Ook deadlines zijn nog niet gebruikt, dit is ook iets dat ik voor mezelf 
in wil gaan zetten om mijn werk te verbeteren en voorspelbaarder te maken.

Sprint 4
Voor sprint 4 ben ik voornamelijk bezig geweest met programmeren en voorbereiden van de 
eindpresentatie. Ook heb ik user tests gedaan en ben ik hard aan het werk geweest aan het 
portfolio. 

Hierbij was ik, naast mijn groepsgenoten, een van de developers. Daarnaast is Christian de SCRUM 
master en Greenhouse Group de opdrachtgevers. Pepijn van Student+ is degene die heeft geholpen 
met de problemen waar ik dit semester tegenaan ben gelopen. 

Het probleem dat dit semester heeft gekenmerkt is planning. Om die reden heb ik, ook na overleg met 
student+, een to-do lijst gemaakt inclusief planning. Hier heb ik alle opdrachten en projecten in gezet, 
zodat ik het overzicht kan houden. Ook heb ik deadlines gesteld en extra tijd en vrije tijd ingepland.

Hierdoor heb ik veel werk kunnen verzetten. Naast het vele programmeerwerk heb ik ook een aantal 
opdrachten in het portfolio kunnen verwerken en wat oud werk bij kunnen werken. 

Door de planning en de to-do lijst had ik een zeer duidelijk overzicht van wat me nog toen doen stond. 
In vorige semester zag ik af en toe door de bomen het bos niet meer, wat ik nu heb kunnen voorkomen. 
Ook wist ik van tevoren hoeveel tijd ik nog had voor de verschillende taken. Wel heb ik dit nu op een laat 
moment gedaan, het was nog veel nuttiger geweest op een eerder moment had gedaan dit semester. 
Volgend semester hou ik een dergelijke planning vanaf het begin bij zodat ik altijd een duidelijk over-
zicht houd en niet achter ga lopen.



| SEMESTER REFLECTION
Passion project
In de laatste fase van het semester heb ik gewerkt aan het passion project. Ik heb voor dit project 3 
weken het project bestaat uit het 3d programmeren met javascript met behulp van Babylon.

Ik ben zelf degene die dit project organiseert, en Ferry is de stakeholder, aangezien hij ervaring heeft 
met 3d in een gamestudio.

Ik ben tijdens dit project tegen veel problemen aangelopen, welke ik uiteindelijk wel op heb kunnen 
lossen. Echter is de gedrevenheid die ik ervaar bij dit project wel uniek. Ik ben vaker enthousiast en 
gedreven voor media projecten, maar dit project heeft ervoor gezorgd dat ik echt zin kreeg om eraan te 
werken, ondanks de tegenslagen.

Hierdoor heb ik met de beperkte tijd toch nog een in mijn ogen gaaf project kunnen neerzetten. Er zijn 
veel verbeterpunten en veel uitbreidingsmogelijkheden, maar ik ben veel verder gekomen dan 
simpelweg een logo inladen, mijn originele doel. Ik heb volledige 3d huizen kunnen maken, textures 
toepassen en zelfs iets van interactie toevoegen.

Het maken van dit project heeft ervoor gezorgd dat ik met een nieuw perspectief kijk naar de toekomst. 
Het bevestigd voor mij dat ik werken in 3d zeer interessant vind. Het geeft me motivatie en 
enthousiasme en ik zie het als echte mogelijke toekomst (droom)baan om bij bijvoorbeeld een 
gamestudio te werken. Het voornaamste dat mijn interesse laat zien is dat ik doorging terwijl er erg 
moeilijke onderdelen zitten in dit programma. Wel kijk ik bij een volgend dergelijk project naar een 
alternatief voor Babylon. Niet zozeer omdat het een moeilijk programma is (hoewel de learning curve 
enorm is) maar omdat prestaties op een browser zeer beperkt zijn. 

| BURDEN OF PROOF

Concept

Learning outcome Self-assessment Proof

Proficient Experience Marketing

Interaction design Proficient

Interactive media product Proficient

Transferable code Proficient

Professional iterations Proficient

Advice to stakeholder Proficient

Professional focus Proficient

Empathy maps

Scenario

Brainstorm & HMW

Concept verdieping

Proces - escape room

JSON project

API project

Proces - development

Passion project

Adviesrapport

CSS Project

Logo Project

Prototypes

PWA app shell

Prototype

Architectuurdiagram

Definitief concept

Sprint 2 opname
Sprint 3 opname
Sprint 4 opname

Design principles

User test

Proces - escape room

User test - realisatie

http://lukevangenechten.nl/semester-3/Experience%20marketing.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/empathymap.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/storyboard.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/howmightwe.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/concept-verdieping.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/escaperoom-proces.pdf
https://git.fhict.nl/I403756/json-challenge
https://git.fhict.nl/I403756/create-an-api-dev
http://lukevangenechten.nl/semester-3/escaperoom-proces-dev.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/passionproject/passionproject.pdf
https://lukevangenechten.nl/semester-3/advice.pdf
https://git.fhict.nl/I403756/css-project
http://lukevangenechten.nl/semester-3/logo-project.pdf
https://lukevangenechten.nl/semester-3/escaperoom-prototype.pdf
https://git.fhict.nl/I403756/pwa
https://lukevangenechten.nl/semester-3/escaperoom-prototype.pdf
https://lukevangenechten.nl/semester-3/archdiagram.pdf
https://lukevangenechten.nl/semester-3/concept-definitief.pdf
https://youtu.be/NyEF16fxAek
https://youtu.be/0aVYfLbzM1U
https://youtu.be/MoejGeBHRoc
http://lukevangenechten.nl/semester-3/designprinciples.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/testplan-usertest.pdf
https://lukevangenechten.nl/semester-3/escaperoom-proces.pdf
http://lukevangenechten.nl/semester-3/usertest2.pdf

