
2 |  P a g i n a
 

ESA Interactive video 

Auteur: Victor Heijke 
Beeldmateriaal: European Space Agency 
 
Deze interactieve video zal gebruikt kunnen worden in een expo bij de European Space Agency (ESA) 
in Noordwijk. 1 juli komt André Kuipers terug naar aarde en daarna zullen er ongetwijfeld 
verschillende exposities gehouden rond zijn persoon en rond de ESA.  
Deze video heeft als doel om op een interactieve manier kinderen en volwassenen wat te vertellen 
over het Europese ruimtevaartprogramma. Dit doen we aan de hand van historische en actuele 
beelden. Startend met de lancering van André Kuipers op 21 december 2011, kan de gebruiker vrij 
door het aanbod van beeldmateriaal wandelen. Tijdens de beelden zullen vragen gesteld worden om 
de kennis van de gebruiker te toetsen.  
 
De interactie zal vrij intuïtief en eenvoudig zijn, de doelgroep is immers een dagje uit en zal vrijheid 
moeten krijgen in het bekijken van het materiaal. De gebruiker kiest van welk onderwerp hij of zij 
wat van wil weten en bekijkt na de keuze een video.  
Om de educatieve waarde te verhogen zal men tijdens het bekijken van een video vragen moeten 
beantwoorden.  
Om de gebruiker uit te dagen om de video’s aandachtig te bekijken/beluisteren zal men met 
beantwoorden van de vragen punten kunnen scoren. Deze punten vertellen, als de gebruiker 
aangeeft niet meer verder te gaan, hoe de gebruiker gescoord heeft. Er zullen geen echte sancties 
aan het niet weten van de vragen hangen, maar het niet kiezen van beeldmateriaal zal resulteren in 
een zogenaamde “crash”. 
 
Om de interactieve video niet volledig in herhalingen te laten vallen zal er gebruik worden gemaakt 
van random order video’s. Een deel van de video’s getoond kan worden zal normaal in het 
keuzemenu staan, maar er is ook sprake van een bonus vraag die enkel op deze manier bereikt kan 
worden en waarmee de gebruiker veel punten kan verdienen. 
 
Doel: kijkers kennis bijbrengen van Europese ruimtevaart 
Doelgroep: De bezoekers van het ESA Space Expo Centre in Noordwijk en de hieraan verbonden 
websites. 
Interactie: Gebruiker bepaalt hoeveel en in welke volgorde de beelden bekeken worden. Er kunnen 
op basis van Ja, Nee vragen punten gescoord worden. Hoe meer bekeken, hoe meer vragen, hoe 
meer punten te scoren zijn.  
Bronnen: Het beeldmateriaal zal allemaal uit de open sources gehaald worden. Hiervoor worden 
twee bronnen geraadpleegd: openbeelden.nl en het ESA kanaal op youtube.com. 

Opbouw van de video 

Er zullen video’s gebruikt worden uit het verleden en het heden. Dit om de historische en de huidige 
importantie en omvang van de Europese en Nederlandse ruimtevaart te laten zien. Beelden zullen 
betrekking hebben op de eerste Europese raket Ariane, Wubbo Ockels, André Kuipers, ESA en 
Galileo. Allemaal belangrijke onderwerpen in de Europese en Nederlandse ruimtevaart. 
 
De gebruikte beelden zijn: 

Video 1. Lancering raket André Kuipers 

Video 2. Opkomst Europese ruimtevaart (Ariane en Wubbo Ockels) 

Video 3. Over de ESA 

Video 4. Ruimtevaart visie voor 2012 (Galileo, Kuipers) 
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Video 5. Crash van een (onbemande) raket, voor gebruikers die geen keuzen maken in de 

video’s 

Video 6. Video van beelden van de NASA als achtergrond voor de keuzemogelijkheden. 

Video 7. Music voor André. Een compilatie van fragmenten van muzikanten die een muzikale 

groet brengen aan André Kuipers. Deze video wordt getoond als de gebruiker geen 

educatieve video’s meer wil zien.  

Video 8. Wubbo Ockels op de TedX deel 1 

Video 9. Wubbo Ockels op de TedX deel 2 

Video 10. Wubbo Ockels op de TedX deel 3 

Video 11. Wubbo Ockels op de TedX deel 4 

Video 12. Profiel Neil Armstrong 

Video 13. Overlijden Alan Shepard 

Video 14. Orbit. Dit is een animatie van een draaiende aarde die gebruikt zal worden als een 

soort wacht moment. 

Video 15. Orbit volledig. Deze zal gebruikt worden als achtergrond bij het stellen van een vraag. 

 
Bij video 2,3 en 4 zullen per video twee vragen gesteld gaan worden. Enkel op deze vragen kunnen 
punten verdiend worden.  
Video 15 zal gebruikt worden als achtergrond als de gebruiker een keuze moet maken waarin een 
vraag zit verwerkt. 

Flow van de video 

De flow van de video’s en de schermen is als opgebouwd als in onderstaande flow.  
In de flow zien we schermen. Sommige schermen bevatten een film-icoontje. Dit houdt in dat daar 
een video vertoond wordt.  
 
In enkele video’s worden tijdens het afspelen vragen gesteld (herkenbaar aan het vraagicoon). Deze 
kunnen op willekeurige momenten in de video gesteld worden en worden slechts 10 seconden 
getoond.  
 
Dubbele pijlen geven aan dat die schermen na bekijken of doorspoelen weer terug komen bij het 
eerdere scherm. 
 
Er zijn een aantal bijzonderheden schermen.  
 
In Orbit… 
Dit scherm toont een draaiende aardbol en springt dan random naar een volgende scherm. De 
gebruiker hoeft hier niets voor te doen.  
 
Wie is de eerste Amerikaan in de ruimte 
Dit is een scherm waarbij via twee overlays de gebruiker een vraag wordt voorgelegd. Op basis van 
zijn of haar antwoord wordt er een video vertoond over betreffende antwoord. Vlak voor het einde 
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van de video wordt de vraag nogmaals gesteld opdat de gebruiker of het antwoord kan corrigeren (of 
extra kan scoren) 
 
Dit scherm kan enkel bereikt worden vanuit In Orbit en dus zal niet elke gebruiker hier op kunnen 
scoren. 
 
Wubbo @ TedX 1-4 
Omdat dit vrij lange video’s zijn (5 minuten per stuk) maar zeker niet oninteressant beschouwen we 
ze als een bonus. De gebruiker krijgt punten maar kan door op de video te klikken meteen terug naar 
het keuzescherm gaan. 
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Punten scoren 

Per video die de gebruiker bekijkt verdient hij of zij 1000 punten.  
 
Bij de video’s met de in-video vragen kunnen de gebruikers per vraag 1000 punten verdiend worden. 
Een vraag is te allen tijde een Ja/Nee vraag en dient binnen 10 seconden beantwoordt te worden.  
 
De “Wie is de eerste Amerikaan…” vraag leidt bij de juiste keuze naar een video van 2000 punten. De 
in-video vragen zijn ook elk 1000 punten. Bij de juiste keuze en juiste antwoord is deze bonus 3000 
punten waard. Bij de verkeerde keuze kan de gebruiker via de vraag corrigeren en dan nog 2000 
punten verdienen. Bij zowel keuze fout en vraag fout, krijgt de gebruiker slechts 1000 punten voor de 
moeite. 
 
Als de gebruiker in het keuzescherm geen keuze maakt dan zal hij in de Crash video komen en 10000 
punten aftrek krijgen.  
 
Voor het bekijken van de muziek video onder “Ik weet genoeg” en de “Lancering” worden geen 
punten uitgedeeld. 


