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Voor het vak NAD Native Design moest ik een 
case kiezen om een ontwerpuitdaging aan te 
gaan. Ik ben de uitdaging aangegaan met VR, 
want dat is iets wat ik nog nooit had gedaan en 
ik had zin om als ontwerpster blanco ergens in te 
gaan om iets compleet nieuws te leren. De case 
die ik heb gekozen was het maken van een in-
teractieve kijkdoos. Dit project heb ik samen met 
Iris Zantinge uitgevoerd. In dit verslag zal je lezen 
hoe het ontwerpproces is verlopen.

INLEI
DING

Link naar prototype video: https://www.youtube.com/watch?v=rnaF-DzVwaM

https://www.youtube.com/watch?v=rnaF-DzVwaM
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VRtales zet zich in voor kinderen in het zie-
kenhuis. Als kind kan het soms eenzaam en 
daarom ook lastig zijn om de hele dag in 
een ziekenhuisbed te moeten liggen. Met 
behulp van VRtales willen wij hun ervaring 
in het ziekenhuis verbeteren doormiddel 
van sprookjes in VR te kunnen bieden. Het 
kind kan lekker in zijn/haar ziekenhuisbed 
blijven liggen en lopen door een sprookje 
doormiddel van VR technologie. 

Als eerst hebben we gefocust om het 
sprookje Roodkapje te maken in VR. Daarna 
zal VRtales zich uitbreiden met nog meer VR 
sprookjes zodat kinderen meer keuze heb-
ben welk sprookje ze willen beleven.

De middelen die we hiervoor hebben ge-
bruikt is het programma Unity en de VR bril 
Oculus Quest 2 die we hebben mogen le-
nen van school. 

Het sprookje wordt gemaakt in een omge-
ving waar je doorheen kan lopen met je VR 
bril. Bij bepaalde punten zal er doormiddel 
van audio een stuk van het verhaal worden 
verteld waardoor je een beleving krijgt van 
sprookjes met VR.

CONCEPT
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VR bril
In het begin toen we dit idee in ons hoofd hadden 
wisten wij ons geen raad als het op VR brillen aan-
kwam. Rekenkracht via de VR bril of via de compu-
ter? We wisten het allemaal niet. Daarom zijn we naar 
Jonathan gestapt en hebben we aan hem gevraagd 
wat de beste optie zou zijn voor dit project. We heb-
ben toen een Oculus Quest 2 via school mogen lenen.

Om de Oculus te koppelen aan een Apple apparaat 
was een pain in the ass. Iris en ik zijn hier minstens 3 
uur mee bezig geweest bij mij thuis om dit voor el-
kaar te krijgen. De Oculus is in principe alleen geschikt 
voor een Windows machine, er was via de website 
van Oculus zelf ook alleen maar .exe bestanden te 
downloaden. Mijn broer heeft meegezocht naar een 
oplossing om dit te kunnen oplossen, hij stuurde mij 
een linkje naar een website die uitlegde hoe we de VR 
bril toch konden koppelen aan Mac.

https://neerajjaiswal.com/how-to-setup-for-quest-
2-development-on-mac-using-unity-without-boot-
camp

Unity of Unreal Engine?
Door het bekijken van de volgende YouTube video: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=oqXBY51KP5A heb 
ik de keuze gemaakt om met het programma Unity 
te werken. Op een manier sprak Unity mij meer aan 
dan Unreal Engine.

UITDAGING

https://neerajjaiswal.com/how-to-setup-for-quest-2-development-on-mac-using-unity-without-bootcamp
https://neerajjaiswal.com/how-to-setup-for-quest-2-development-on-mac-using-unity-without-bootcamp
https://neerajjaiswal.com/how-to-setup-for-quest-2-development-on-mac-using-unity-without-bootcamp
https://www.youtube.com/watch?v=oqXBY51KP5A
https://www.youtube.com/watch?v=oqXBY51KP5A
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SCHET
SEN
Nadat we wisten wat we wilden maken, zocht ik 
naar een manier om het te visualiseren. In het be-
gin vond ik dit lastig omdat de uitwerking in 3D is 
en het schetsen in 2D. 

Wat ik heel erg in mijn schetsen naar voren pro-
beerde te laten komen is dat er verschillende 
punten/scenes op het pad plaats vindt waar elke 
keer een stukje van het verhaal van roodkapje 
werd verteld doormiddel van audio.

Uiteindelijk heb ik het idee ook een beetje in Mine-
craft gevisualiseerd omdat dat een spel is waar 
je makkelijk van alles in 3D kan bouwen.

Ik vond het belangrijk om veel bomen toe te voe-
gen omdat Roodkapje ook door het bos loopt.

“schets” in Minecraft
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Verhaallijn
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PROTO
TYPE
Nadat ik de schetsen had gemaakt en ik duide-
lijk in gedachten had wat ik precies wilde uit-
werken, ben ik bezig gegaan in Unity. Doormid-
del van een aantal video’s ben ik verder tot het 
punt gekomen van wat ik wilde maken. 

Een aantal video’s die mij goed op weg hebben 
geholpen zijn:

youtube.com/watch?v=ddy12WHqt-M&t=492s – 
het voortbewegen in Unity (bouwen) & het bou-
wen van een terrein.

https://www.youtube.com/watch?v=q5ejxIT-
vEh8 – het toevoegen van assets in Unity

https://www.youtube.com/watch?v=VUhqrx-
cHoaE&t=591s – het toevoegen van assets in de 
scenes

http://youtube.com/watch?v=ddy12WHqt-M&t=492s
https://www.youtube.com/watch?v=q5ejxITvEh8
https://www.youtube.com/watch?v=q5ejxITvEh8
https://www.youtube.com/watch?v=VUhqrxcHoaE&t=591s
https://www.youtube.com/watch?v=VUhqrxcHoaE&t=591s
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Proces
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Voordat ik begon aan Unity, wist ik niet dat ik te maken 
zou hebben met programmeren. Met behulp van You-
Tube video’s en Github heb ik scripts kunnen schrijven 
die ervoor zorgen dat je om je heen kan kijken, kan lo-
pen en dat audio op bepaalde punten gaan afspelen.

Dit stukje script zorgt ervoor dat er een audio gaat spe-
len zodra je langs een trigger komt, ook zorgt het ervoor 
dat je audio niet dubbel gaat afspelen. Dus wanneer je 
er nog eens langskomt, word de audio niet herhaalt. Dit 
leek mij erg handig, stel je loopt per ongeluk twee keer 
over hetzelfde punt (omdat de punten onzichtbaar 

C#

Audio script

zijn), het audio niet door elkaar gaat afspelen. En op de 
volgende manier werd de audio gekoppeld zodat de 
juiste audio op het juist moment ging afspelen:

Instellingen audio in Unity



13

Om je heen kijken: Lopen

Met dit stukje script wordt het mogelijk gemaakt om 
met je muis om je heen te kijken.

Met deze script kan je door het spel heen lopen. Hoe 
meer ik met Unity bezig was, hoe meer ik erachter 
kwam dat er ook andere manieren zijn om door het 
spel te kunnen lopen. Ook met iets genaamd ‘rigid 
body’. Maar deze script zorgde ervoor dat het werkte, 
dus heb me er verder niet meer in verdiept. 

https://www.youtube.com/watch?v=_QajrabyTJc&t=851s – Het bewegen door het spel als speler
https://www.youtube.com/watch?v=cXiVKPfNK1U – het triggeren van audio
https://github.com/UnityTutorialsHD/Unity-Tutorial-Assets/blob/master/PlaySound.cs

https://www.youtube.com/watch?v=_QajrabyTJc&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=cXiVKPfNK1U
https://github.com/UnityTutorialsHD/Unity-Tutorial-Assets/blob/master/PlaySound.cs
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Branding
De lessen die we hebben gehad over 
de driehoek met identiteit, generiek, vi-
sionair, relevantie, vals en onderscheid 
snapte ik niet heel goed, ik heb de drie-
hoek wel proberen in te vullen maar 
liep vast en heb er verder ook niets 
meer mee gedaan.

Zoals er in het concept ook te lezen 
was, is dat wij met ons “bedrijf” kinde-
ren in het ziekenhuis een fijnere erva-
ring willen geven doormiddel van het 
aanbieden van sprookjes in VR.

Als kind kan het lastig zijn om de hele 
dag in een ziekenhuisbed te moeten 
liggen, nu kunnen ze vanuit hun bed 
doormiddel van VR toch nog een acti-
viteit doen.

VRTALES

Drie hoeken model
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LOPEN DOOR SPROOKJES
VAN KASTELEN TOT HET BOS

JIJ BENT HET SPROOKJE
LOOP ER MAAR OP LOS!

Logo

Slogan
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Het belangrijkste dit blok voor mij was het leren van iets nieuws 
dat ik nog nooit heb gedaan. Ik weet dat het prototype dat ik 
heb gemaakt niet perfect is, en nog onduidelijk is waar het pre-
cies om gaat. Maar het ging mij niet om iets perfects te maken, 
het ging mij er om om iets nieuws te leren.

Natuurlijk weet ik nog niet alles van Unity, maar ik ben wel blij dat 
ik met het programma heb gewerkt en een beetje heb geleerd 
wat je er allemaal mee kan doen. In de toekomst zal ik er ook 
nog zeker gebruik van maken!

Het liefst wou ik dat we de characters zoals Roodkapje en de 
grote wolf in het spel naar voren konden laten komen zodat het 
nog duidelijker was dat het om het verhaal Roodkapje ging. Er 
waren nog meer verbeterpuntjes, zoals dat je character op een 
gegeven moment een beetje in de lucht zweeft wanneer je bij 

REFL
ECTIE

“Begin. Even if you 
have no idea if it 
will work”.
~ Steadyandflight

het huisje bent.
Wat ik voornamelijk heb geleerd dit blok is hoe ik met Unity een 
terrain bouw, assets toevoeg in Unity en in de scene, een charac-
ter creëer waarmee je om je heen kan kijken en kan lopen, hoe ik 
audio toevoeg en op bepaalde punten kan laten afspelen door 
triggers.

Wat ik ook heel graag had gewild, maar wat niet lukte vanwe-
ge technische problemen. Dat Iris ook wat had kunnen doen in 
Unity, want ik vond het heel vervelend voor haar dat alles niet 
meewerkte. 

Samen met Iris bij mij thuis bezig met VR
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