
Het € 100,-

usability lab
Tover je eigen laptop om tot 
een flexibel usability lab!

@aukemolendijk

Usably.nl 



Wie ben ik?
• Eigenaar Usably.nl

• Ik help organisaties de eerste stappen te 

zetten met usability testen

• Werkzaam voor o.a.:



90% of succes lies in the
people you have behind
the tools.                                    
– Avinash Kaushik



Na de 10% tools komt:
▪ Script schrijven

▪ Respondenten werven

▪ Observeren

▪ Goede gastheer zijn / stakeholders betrekken

▪ Neutraal blijven / geen sturende vragen

▪ In control zijn (learning by doing)

Maar vandaag dus de focus op de tools!



Dit is toch een UX lab? 

UX lab Rabobank UX lab VGZ



Duur UX lab met spiegelwand en regiekamer

Het € 100,- usability lab



Het € 100 usability lab

▪ De kern: Open Broadcaster software (OBS)
▪ Setup voor desktop en mobiel onderzoek
▪ Livestreamen met Youtube livestream
▪ Maak je lab nog completer met eyetracking en een

document camera
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OBS
Open Broadcaster Software

▪ Gratis

▪ Combineer verschillende
bronnen in 1 beeld

▪ Monitor + webcam, 2 
webcams, you name it

▪ OBS kan dit lokaal
opnemen én livestreamen!

https://obsproject.com/


Webcams
▪ Logitech C920 (links)

▪ Logitech C930                               
(bredere lens, meer
geschikt voor mobiel)

▪ Beide kun je op een statief
schroeven.



Desktop 
setup
Laptop

Extra externe monitor

1 webcam (C920)
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OBS > Desktop
Open Broadcaster Software

▪ Laag 1: webcam

▪ Laag 2: monitor

▪ Mic/Aux: webcam

▪ Check preview en maak
testopname



RespondentOnderzoekerExtra monitor
maakt meekijken 
makkelijker 

▪ HDMI vanuit laptop naar
extra monitor

▪ Beeldscherm dupliceren
zodat je kunt meekijken op
de laptop

▪ Extra toetsenbord / muis



Mobiele setup
Webcam om telefoon te filmen (C930)

Webcam voor respondent (C920)

Alternatief: mirror software
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OBS > mobiel
Open Broadcaster Software

▪ Laag 1: webcam 
respondent

▪ Laag 2: webcam mobiel

▪ Mic/Aux: webcam 
respondent

▪ Check preview en maak
testopname



Live-
streamen
Usability onderzoek is een teamsport, dus 
live meekijken is zeer sterk aan te raden!
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YouTube livestream
▪ Gratis

▪ Kan privé, publiek en
“verborgen” 

▪ Full HD livestream (1080p)

▪ Terugspoelen mogelijk

▪ Backup voor je eigen opname

▪ 20 seconden buffer



Stap 1: livestream aanmaken



Stap 2: kopieer de link



Stap 3: plak in OBS



Stap 4: streamen & link delen

1. Start streaming in OBS

2. In Youtube klik op “Voorbeeld”

3. Klik hierna op “Stream starten” 

4. Deel de link onder “Voorbeeld”

5. Voila, je livestream is gereed!

▪ Stream stoppen? Eerst stream 
stoppen bij Youtube, dan in OBS



Eyetracking
▪ Tobii 4C kost € 169

▪ Te gebruiken icm OBS Studio                           
(alleen windows)

▪ Download Tobii software en
Tobii ghost

▪ Voeg een “game capture” 
apparaat toe met deze
instellingen (in OBS Studio) >

https://tobiigaming.com/product/tobii-eye-tracker-4c/


Document camera
▪ iPevo document camera’s 

vanaf € 119

▪ Goed te verstellen, snel
scherp beeld met de 
knoppen

▪ Beter, kleurrijker beeld t.o.v. 
webcam op statief

▪ Meer info

https://www.amazon.de/IPEVO-5-880-4-01-00-Definition-USB-Dokumentenkamera-Ziggi-HD/dp/B079DLTG9F/
https://www.ipevo.com/store


Bestellijst basis usability lab
▪ Laptop met OBS (gratis)

▪ Webcam C920 (€ 70)

▪ Statief (€ 15)

Totaal: € 85,-

https://obsproject.com/
https://azerty.nl/product/logitech/864190/c920-webcamera-1920-x-1080
https://www.bol.com/nl/p/hama-star-5-statief/9000000006945949/


Bestellijst met alle toeters en bellen
▪ Laptop met OBS (gratis)

▪ Webcam C920 (€ 70)

▪ Statief (€ 15)

▪ Extra C930 webcam (€ 118)

▪ Eye tracker (€ 169)

▪ Upgrade document camera
i.p.v. webcam C930 (+ € 100)

Totaal: € 472,-

https://obsproject.com/
https://azerty.nl/product/logitech/864190/c920-webcamera-1920-x-1080
https://www.bol.com/nl/p/hama-star-5-statief/9000000006945949/
https://www.coolblue.nl/product/389282/logitech-c930e-hd-pro-webcam.html
https://tobiigaming.com/product/tobii-eye-tracker-4c/
https://www.amazon.com/Ipevo-5-883-4-01-00-VZ-R-Document-Camera/dp/B0784RZNKT


Bedankt!
Vragen?

Contact via:

▪ @aukemolendijk
▪ info@usably.nl


