
Workshop 
8 -11-’18 

I&I



Gerrit Jan   Dirk-Jan 
       de     van de  
    Wilde     Poppe



Ontwikkelgroep UX





Tijdpad:  
 

- ontwikkelmanieren                   
definitie UX  

- Regels van Nielsen  
- In tweetallen bedenken APP  

- Storyboard maken  
- Bespreken  

- Inkloppen in Balsemiq online  



 
functionele specificatie



 
Agile user story



 
Wireframe



 
Pen en papier



 
Comp voorbeeld



 
Prototype



 
Overzicht:



 
 

Definitie:  
“De verwachting en reacties van 
een persoon als resultaat van het 
gebruik en/of verwachte gebruik 

van een product, service of 
dienst.”  



 
 

Verschil UX en UI: 
UI staat voor User Interface, Niet 
alleen het ontwerp, maar vooral 

ook het functioneren van alle 
elementen in de interface zijn voor 
een UI designer van groot belang. 



 
 

Verschil UX en UI: 
Het uiteindelijke doel van User Interface 

Design is om tot een betere gebruikerservaring 
te komen. In dit opzicht is het nauw verwant 
met UX design. Maar daar waar UX zich richt 
op de totale gebruikerservaring, ligt bij UI de 

focus specifiek op de interface 



Regels (Heuristieken) van Nielsen



REGEL 1: LAAT ZIEN WAT ER 
GEBEURT

. Het is belangrijk om de status 
van de app weer te geven. 



REGEL 2: OVEREENKOMST 
SYSTEEM EN ECHTE WERELD

Spreek dezelfde taal als de gebruiker, 
gebruik de termen die hij ook gebruikt en 
de icoontjes waaraan hij gewend is. 



REGEL 3: GEBRUIKER HEEFT 
CONTROLE EN VRIJHEID

Zorg ervoor dat de 
bezoeker belangrijke 
beslissingen ongedaan 
kan maken. 



REGEL 4: WEES CONSISTENT.
In elementen, symbolen en acties waar de 
gebruiker aan gewend is, in woorden, 
functies en layout.



REGEL 5: HULP BIJ FOUTEN.  
Geef direct aan wat fout is, en 

manier om te corrigeren  
 
 
 



REGEL 6: ZORG DAT DE GEBRUIKER NIKS 
HOEFT TE ONTHOUDEN.  

Zorg dat de app de dingen onthoudt die 
belangrijk zijn, of geef die informatie 

gewoon nog een keer daar waar nodig is.  
 
 
 
 



REGEL 7: FLEXIBILITEIT EN 
EFFICIENCY.  

De app dient afgestemd te zijn op de 
bezoeker.  

 



REGEL 8: HOU HET MINIMAAL EN 
VERFIJND.  

Zorg ervoor dat de gebruiker zijn taak 
op de app kan uitvoeren en schrap 

overbodige content.  
 
 
 



REGEL 9: MAAK FOUTMELDINGEN NIET ENG.  
Maak van foutmeldingen een beleefde 

melding. Leg uit wat er aan de hand is, leg de 
schuld niet bij de gebruiker en zorg voor een  

                   makkelijke vluchtroute.  
 
 
 



REGEL 10: BIED EEN HELPENDE HAND (HELP 
EN DOCUMENTATIE).  

Bied een helpende hand in de vorm van een 
‘help’ of documentatie. Maar alleen als het      

                                            nodig is.  
 
 
 



Samenvatting: 



Opdracht:  
1. Bedenk per tweetal APP over bij voorbeeld 

“geheimtaal”, winkels in de buurt” 
“studieplanner” , EHBO of “Scheidsrechter hulp”  

2. Wat moet er allemaal in?  
3. Welke overgangen zijn nodig? 

 
 
 
 



Opdracht:  
Mock up / wireframe maken 

 
 
 
 



Opdracht:  
Verbeteringen aanbrengen volgens 

regels van Nielsen  
 
 
 
 



Opdracht:  
Openen https://balsamiq.com/ 

 
 
 
 
 











Vragen?  
 
 
 
 



Vragen van ons:  
 

Opmerkingen module  
Wie wil uittesten?



Vragen?  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