Inleiding

Ons team bestaat uit Loc Nguyen, Tim Ruiterkamp, Britt Rademaker en Marisa
Alberda. Samen vormen wij een groepje genaamd team 1. Voor dit project ontwerpen wij een prototype, wekend in HTML/CSS, voor onze topsporter: Teun Bruijnen.
Wij houden ons bezig met het onderzoeken van deze sporter en het vormen van
insights. Het probleem dat opgelost wordt moet in detail uitgewerkt worden en ervoor zorgen dat de sporten zijn/haar doel gemakkelijker bereikt. De beste insight
kiezen we uit en werken we verder uit tot een website, app of wearable. Het is de
bedoeling dat ons product de sporter helpt zijn doel te bereiken: meedoen aan
een grote wedstrijd.

Voorwoord

In dit procesverslag komt u meer te weten over de voortgang van onze app
en hoe wij tot conclusies zijn gekomen. Wij hopen u een beter beeld te kunnen
geven over waarom wij bepaalde keuzes hebben gemaakt en hoe wij een ontwikkeling door hebben gemaakt. Achterin het verslag vindt u de bijlage met de
templates die bij onze test horen. We hebben ons verslag onderverdeeld in de
opdrachten die ingeleverd moesten worden en voor elke opdracht de conclusies
uitgeschreven. Wij hopen dat u hierdoor onze gemaakte keuzes beter kunt begrijpen.
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Debriefing
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Het project startte met een hoorcollege
over de topsporters: gewichtheffer Teun
Bruijnen, paaldanseres Tatjana van
Onna, roeier Kaj Hendriks, marathon
schaatsteam Skate4Air, kickbox coach
Lucien Carbin en wielrenner Karsten
Kroon.
De opdracht is het maken van een
website, app of wearable voor een
topsporter of coach. Het is de bedoeling
dat het een probleem oplost die
de sporter heeft en het zorgt voor
verbetering. Het moet de sporter
helpen om zijn of haar doel te bereiken:
naar een wedstrijd bijvoorbeeld een
NK. Het probleem dat opgelost wordt
moet in detail uitgewerkt worden en
ervoor zorgen dat de sporten zijn/haar
doel gemakkelijker bereikt. De opdracht
wordt in teams gemaakt waarbij de
focus ligt op het werken in een team. De
uiteindelijke oplevering is een digitaal
prototype die onderbouwd kan worden
door het onderzoeken en de testen
die worden gedaan met de relevante
testpersonen

Onze sporter heet Teun Bruijne, hij is
gewichtheffer en hij is 21 jaar.
Ten eerste vindt hij het vervelend dat
hij allemaal losse informatie heeft en hij
had dit graag bij elkaar in één overzicht
gehad.
Ten tweede vindt hij het lastig om zijn
massage van een kwartier na afloop van
zijn training na te komen.
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Ten derde vindt hij het vooruit plannen
van zijn boodschappen moeilijk. Hij moet
boodschappen voor de volgende dag
halen en hij vindt dit lastig.
Uit deze drie insights komt een duidelijk
probleem naar voren: hij heeft moeite
met plannen en hij wil graag een overzicht.

Conclusie
We hebben gekozen voor de insights: het
vooruit plannen van de boodschappen
en het samenvoegen van alle losse informatie.

Hoe komt het tot stand?
Door middel van het kijken van
interviews met Teun Bruijnen, desk
reseach en field reseach zijn we tot
een aantal insights gekomen die ons
opvielen. Ook hebben we gekeken naar
de dingen waar hij het meeste tijd aan
besteedt/de meeste waarde aan hecht.
Ook hebben we op internet gezocht wat
hij naast gewichtheffen ook doet. Hij is
namelijk ook coach. Als coach moet je
natuurlijk het goede voorbeeld geven en
dat hebben wij ook meegenomen in het
bedenken van insights.

Insights
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Uiteindelijk gaan we onze focus leggen
op het vooruit plannen van de boodschappen. In het interview gaf hij duidelijk aan dat hij hier graag een app voor
wilde hebben. Ook uit andere insights
blijkt dat zijn grootste probleem plannen is. Door een boodschappen app te
maken die gekoppeld is aan zijn dieet
kan hij dit ook beter nakomen. Hij heeft
namelijk een smart-dna test laten doen
en hieruit is een voedingsplan voor hem
gemaakt. Hier maakt hij niet veel gebruik
van dus door middel van dat dieet te
koppelen met een boodschappenlijstje
creën wij een zo goed mogelijke app die
het meest geschikt is voor onze sporter.
We hebben niet gekozen voor het verzamelen van alle gegevens omdat dit veel
te breed is en het te ingewikkeld wordt
om te maken en te gebruiken. Bovendien zijn hier al genoeg andere bruikbare
apps voor.
2

zijn
worden ze doorgestreept. - Je kan de app gebruiken
Sterk omdat:
-berekent
hoeveel calorieren
Het
zien hoeveel
er gedaan moeten
- Erkunt
is laat
een
inlogsetsrecepten
zowel je
dieet
enbij.
sport.
- voor
Het houdt
dieet
-Je
je
eigen
teBenchmark
zien wat je
1
skrijgt
gratis.
-De
app
heeft
een
je
nodig
heb
die
dag
worden.
Ookop
staat
er
bijbarcode
hoeveel
keerin
dat verkeuzes
2
venster
voor Dit is een oplossing
herhaalt moet worden.Benchmark
- Het raadt je aan hoeveel je
toevoegen.
imale
single
rep
gewicht
en reclames.
scan
functie
om
producten
in
houden
tot
hoeveel
je
traint.
voor onze sporter omdat hij dit op een
recepten.
nog moet eten en drinken.
-Als
boodschappen
zijn. Neem mee
papieren overzicht had en het gehaald
elke keer mee
te
scanne
-de
app
is
gratis
We hebben uiteindelijk
twee apps geko-Deworden
taalnemen.
in de
app/
moest
Je kan de app gebruiken
zijn
ze
doorgestreept.
zen waar
we
de sterke punten uit-hebOverzicht
training
1
Sterk omdat:
-berekent
hoeveel
calorieren
ben
gehaald. We hebben de sterke punstelsel
zienseconde
hoeveel
setsde
er vorige
gedaanset
moeten
voor zowel dieet en sport.
-metrisch
Er Het
is
een
inlog
Hetlaat
aantal
van
is te zien
2
ten
van
Maxlift
en Lifesum.
1staan
je
nodig
heb
op
die
dag
in
verworden.
Ook
staat
er
bij
hoeveel
keer
dat
goed.
in hetgelijk
scherm. Dit
is handig voor de sporter
2
venster
voor
herhaalt
moet
worden.
is een
oplossing
omdat hij
kan zien hoeDit
snel
hij het
heeft
3
Maxlift
houden
tot
hoeveel
je
traint.
voor
onze
sporter
omdat
hij
dit
op
een
recepten.
gedaan.
Daarbij
is
het
ook
een
uidaging
om sets is han1. Het tonen van het aantal
papieren
overzicht
had
en
het
elke
keer
mee
het
betervoor
te doen.
In zijn
interview
gaf hij hij hiervoor
dig
onze
sporter
omdat
-de -De
appmoest
isnoggratis
taal
in
de
app/
nemen.
Overzicht training

1 afb: Maxlift

losse
blaadjes
had en
aan dat allemaal
hij graag een
stopwatch
wilde hebben,

nu heeft

metrisch stelsel
gelijk een
goed.scanfuncite
Testbevindingen
aanpassingenpaperprototype
paperprototype(duo’s)
(duo’s)
-de staan
app
heeft
Testbevindingen
&&aanpassingen
hijzorgt
hetdaarvoor.
digitaal.
deze app
Het
aantal
seconde
van de vorige set is te zien
2
in
scherm.
is handig
voor
de
sporter
2. De
app
toont
het
seconden. Dit
Dehet
app
laat
je Dit
vooruitgang
zien.
Ditaantal
is precies
3
omdat
hij
kan
zien
hoe
snel
hij
het
heeft
is handig
voor onze
sporter
wat de sporter
wil terugzien.
Hij moet
nu een omdat hij
graag
een
stopwatch
wilde
hebben.
gedaan.
Daarbij
is
het
ook
een
uidaging
grafiek maken op de computer met zijnom
coach
het
nogdeze
beterapp
te doen.
In zijn interview
gafheeft.
hij
terwijl
deze fucntie
ingebouwd
Testdoel(en)
Testdoel(en)
3.
De
vooruitgang
van
de
sporter is te
aan
dat
hij
graag
een
stopwatch
wilde
hebben,
Hij kan gelijk zijn vooruitgang zien en zijn beste
zien
in
een
overzicht.
Ditmeer
is handig
voor het
deze
apponze
zorgt
daarvoor.
Hetdoel
doel
van
onze
test
was
om
erachter
tekomen
degebruikers
gebruikers
hetdoel
doel
Het
van
test
was
om
erachter
tekomen
ofofde
prestatie.
Hierdoor
staan
zijn
gegevens

dt je dieet bij.
3
Rademakerde hoeveelMarisa Alberda
S.
Hovens
Teamleden:
berekent
t je aan hoeveel je -de appBritt
Loc Nguyen
Tim Ruiterkamp
heid calorien
die je nodig heb
eten en drinken.
afb: Maxlift
op die
dag
e 1app gebruikenSporter:
onze
sporter
omdat
hijkonden
dan
alle
gegevens
Teun
Bruijnen
vande
de
app
begrepen
engemakkelijk
gemakkelijk
taken
konden
uitvoeren
binnende
de
m
van
app
begrepen
taken
uitvoeren
binnen
op
1 plek
en zijn en
ze
makkelijker
bereikbaar.
op
1
plek
heeft.
app.
Hierbij
was
het
belangrijk
dat
het
niet
te
lang
duurde
voordat
ze
aan
De
app
laat
je
vooruitgang
zien.
Dit
is
precies
app. Hierbij
was heteen
belangrijk
dat het niet te lang duurde voordat ze aan
Beter
dieet nakomen
-de
heeft
scanfuncite
dt dieet
je dieet
bij.
3app
-je kan
gerechten
opslaan
el
en
sport.
deslag
slag
konden
gaan.
watkonden
de sporter
wil terugzien. Hij moet nu een
de
gaan.
Britt
Rademaker
Marisa Alberda
Sterk
omdat:
S.
Hovens
Lifesum
berekent
de hoeveelt je
aan hoeveelTeamleden:
je -de app
grafiek
maken
op de computer
met zijn coach
1. app
De
appde
heeft
een
calorie
meter.
1 Weheben
1
heben
onder
andere
de
volgende
vragen
gebruikt
voorDit
onze
terwijlonder
deze
deze
fucntie
ingebouwd
heeft.
andere
volgende
vragen
gebruikt
voor
onze
De meter
geeft
aan
hoeveel
caloriën
je
moet
Loc
Nguyen
Tim
Ruiterkamp
calorien
die
je
nodig
heb
eten en drinken.3 heid We
is
handig
voor
onze
sporter
omdat
hij
testonderzoek:
testonderzoek:
Hij kan gelijk zijn vooruitgang zien en zijn beste
eten op en
dag. Ook
geeft
het
aandieet
hoeveel
je letten.
graag
meer
op
zijn
wil
“zoek
eenoefening
oefening
bij
een
spiergroep”
“zoek
een
bij
een
spiergroep”
prestatie.
Hierdoor
staan
zijn gegevens meer
op die
dag
e 1app gebruikenSporter:
er verbrandt
hebt en hovel je er nog moet.
Teun
Bruijnen
“voeg
een
eigen
oefening
toe”
“voeg
een
eigen
toe”
op
1 plek
enoefening
zijn
ze makkelijker
bereikbaar.
Dit
is
handig
voor
onze
sporter
omdat
hij een plan toe2.
Je
kan
per
dag een
ander
“waarliep
liepjejetegen
tegenaan”
aan”
Beter
dieet
nakomen
“waar
-je kan
gerechten
opslaan
l dieet en sport.
smart
dna
testde
heeft
gedaan
en daarop
een onze sporter
voegen.
Dit
is handig
voor
“washet
hetdoel
doel
van
app
duidelijk”
“was
van
de app
duidelijk”
1

Sterkvoedingsplan
omdat:
heeft
wil dat graag
omdat
hijgemaakt.
zo zijnHijweekschema
kan toe-

3

2
afb: Lifesum

2

1

nakomen
en deze app helpt hem hierbij.
voegen.
De meter geeft aan hoeveel caloriën je moet
eten op en dag. Ook geeft het aan hoeveel je
3. De app laat bij de gerechtendedede ca211stesteversie
versie
versie
er
verbrandt hebt en hovel je er nog moet.
22 onze
versie
lorieën
handig Dit
voor
Je kan per
dag eenzien.
ander Dit
planis
toevoegen.
Dit is handig
voor onze
sporter
hij een
sporter
omdat
hijomdat
zo kan
zien wat er in
nemen wij
mee in ons
ontwerp
omdat
onze
smart dnazijn
test voeding
heeft gedaan
en
daarop
een
zit
en
zo
boodschappen
kan
sporter elke dag een ander trainingsschema
voedingsplan
heeft
gemaakt.
Hij
wil
dat
graag
heeft enhalen.
dus ook voor elke dag andere
nakomen en deze app helpt hem hierbij.
voeding. Hierdoor heeft hij een handig
overzicht er veranderd het per dag.

Bronnen: 2

Conclusie

Je kan per dag een ander plan toevoegen. Dit

https://itunes.apple.com/us/app/maxlift-weight-lifting-tracker/id972443052
wijDe
mee
in ons ontwerpvan
omdat
vooruitgang
deonze
sporter vonden
3 nemen
Het aantal caloriën is onderverdeeld in de
sporter
elke
dag
een
ander
trainingsschema
wij een waardevol punt voor de sporter.
Shopping list app
afb: Lifesum
dingen die hij gegeten heeft. De app laat gelijk
Ditook
maakt
onsdag
ontwerp
heeft en dus
voor elke
andere beter omdat hij
https://itunes.apple.com/us/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8
zien welke rang (a,b,c etc) het is en of het
graag een
wilde van zijn voorvoeding. Hierdoor
heeftoverizicht
hij een handig
https://itunes.apple.com/us/app/lifesum-healthier-eating-better/id286906691?mt=8
aantal caloriën erboven of eronder zit. Ook dit
beginscherm
beginscherm
overzicht

uitgang.
er veranderd het per dag.

nemenbij
we
mee
omdat hij heteen
lastig
vond omgeplaatst,
Wehebben
hebben
bij
elk
vervolgscherm
een
terugknop
geplaatst,zodat
zodatde
de
We
elk
vervolgscherm
terugknop
een
boodschappenlijstje
te
maken.
Met
behulp
gebruiker
de
optie
heeft
om
terug
naar
de
vorige
scherm
te
gaan
d.m.v.
gebruiker de optie
heeft
omdag
terugeen
naarander
de vorige
scherm
te gaan d.m.v.
Je kan
per
plan
toevoehttps://itunes.apple.com/us/app/maxlift-weight-lifting-tracker/id972443052
3 een
eenknopje
knopje
deapp.
app.
Onze
app
heeft
namelijk
achteromdat
elkmenu
menuitem
item
van deze
app
kan
hij zien
wat
welnamelijk
en
niet goed
iningen.
de
Onze
app
heeft
achter
elk
Maakt
ons
ontwerp
Het aantal
caloriën
is onderverdeeld
in de beter
meerder
schermen
zitten,
het
is
voor
de
gebruiker
daarom
prettig
voor
Shopping list app meerder
voor
hem
is ofzitten,
wat
hijhet
vaker
moet
halen.
schermen
iselke
voor
de
gebruiker
daarom
prettig voor
onze
sporter
dag
een
ander
traidingen
die
hij gegeten
heeft.
De app
laat
gelijk
eengebruiker
gebruiker
omgemakkelijk
gemakkelijkterug
terugnaar
naar
het
vorige
scherm
tekunnen.
kunnen.
een
om
het
vorige
ningsschema
heeft
enhet
dus
ookscherm
voor te
elke
https://itunes.apple.com/us/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8
zien welke
rang
(a,b,c etc) het
is en of
dag andere
heeft hij
https://itunes.apple.com/us/app/lifesum-healthier-eating-better/id286906691?mt=8
aantal caloriën
erboven ofvoeding.
eronder zit.Hierdoor
Ook dit
Degebruiker
gebruikerweet
weet
ook
meteen
wanneer
hij/zij
op
het
beginscherm
bevind
De
ook
meteen
wanneer
hij/zij
op
het
beginscherm
een handig overzicht er veranderd
het bevind
nemen we mee omdat hij het lastig vond om
van
een
menu
item,
want
daar
is
er
geen
terugknop
aanwezig.
van een menuper
item,dag.
want daar is er geen terugknop aanwezig.
een boodschappenlijstje te maken. Met behulp
van deze
app kan
wat wel en niet goed
Bronnen
Lifesum
app hij zientijdens
Wezijn
zijn
hier
achergekomen
hetbekijken
vanonze
onze|opnames
opnames
vanhet
het
We
hier
achergekomen
tijdens
het
van
van
Teamnaam: Team 1 | Teamleden: Tim Ruiterkamp (500749635) ,Kirsten Propitius (50073396),
Loc
Nguyen
(500693514)
en Britt Rademaker
(500745149)
|bekijken
Klas: Zee | Docent:
Hovens
Datum:
26/01/17
voor hem is of wat hij vaker moet halen.

Bronnen:

versie
esteversie
11ste

1

op die dag
Zonder twijfel war
-je app
kan heeft
gerechten
opslaan
-de
een scanfuncite
app/ wearable, ma
Paper
prototype
-de app berekent de hoeveelvisueel die ideeë
In het
keypath
de gebruikheid calorien die
jeideale
nodig
hebmaaktToon
er een account aan met zijn
facebook
wearable en omschrijf
account. Hierna kan hij gerechten toop die dag
kan
waardoor het
evoegen voor een bepaalde dag
van
Zonder
de week.
Bij die gerechten staan
ooktwijfel waren
-je kan gerechten
opslaan

de boodschappen die de gebruiker
kan maar
app/ wearable,
afchecken als de boodschappen gehaald
zijn. Dit is het ideale keypath omdat hier
Toon visueel
alle belangrijke stappen worden
door-die ideeën/
wearable
en omschrijf wa
lopen en omdat dit de meest
effectieve
idee,kan
maar
de oplos
en snelle manierGoed
is.
waardoor
het be

is ambigu / onduidelijk /

Scenario
omdat:

Kost heel veel moeite om al
Tim & Loc:
Je bent een topsporten
die naar in
dede app. Bij
bij te houden
Bronnen:
Olympische spelen
wil. Hetbroodje
is handig
als pindak
A simpele
https://itunes.apple.com/us/app/maxlift-weight-lifting-tracker/id972443052
met
Testpersonen
Testpersonen
je
een
overzicht
van
al
je
prestaties
in
Goed
maar
de1oplossin
Shopping
list app
versie
versie
moetidee,
al apart
berekenen
ho
eversie
22dede
33dedeversie
app hebt. Je wil meer
informatie
over je
Het
zoeken
va
Het zoeken
van
is veel
ambigu
onduidelijk
et
https://itunes.apple.com/us/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8
lichaamsgesteldheid.
gram/pindakaas
en/bot

2

vrijsnel.
snel.Omda
Omd
https://itunes.apple.com/us/app/lifesum-healthier-eating-better/id286906691?mt=8
vrij
omdat:

je heb gebruikt.

krachttrainerz
krachttrainer
Marisa & Britt:
Kost heel veel moeite
om alles
sportschooltete
Je bent een topsporter die naar de sportschool
bij tewil.
houden
in de app.
Bronnen:
Olympische spelen
Wat moeilijk
voor Bij ee
A simpele
https://itunes.apple.com/us/app/maxlift-weight-lifting-tracker/id972443052
broodje
pindakaa
Onze
testpers
je is, is het vooruit
plannen
van jemet
voedOnze
testperso
Je
kan
je
prestaties
niet
gaa
ing/dieet. Ook moet
vind jealhet
moeilijk
om
Shopping list app
aan
powerlifti
aan powerliftin
apart berekenen
hoeB
vooruit te plannen
met hetinhalen
vanHij
je
opslaan
de app.
De
app
Hij
op
deafb
af
https://itunes.apple.com/us/app/calorie-counter-diet-tracker/id341232718?mt=8
isisop
de
veel
gram pindakaas
en
boter
boodschappen.
https://itunes.apple.com/us/app/lifesum-healthier-eating-better/id286906691?mt=8
vraagt je om nog een ander

je heb gebruikt.
te downloaden als je je
Peer app
feedback
prestaties wilt opslaan/track
Wijwaren
wareneige
eig
Wij

In de les hebben we drie testpersonen

Lichaamsgesteldheidscherm
scherm
Lichaamsgesteldheid

Klikbaar maken van lichaamsdelen
aanhet
hetjuist
juis
alalaan
Wehebben
hebbenhet
hetpoppetje
poppetjeininhet
hetbeginscherm
beginschermaanklikbaar
aanklikbaargemaakt
gemaakt
zodat prototype
ons paper
testen in niet
MarWe
zodat
Je kan laten
je prestaties
gaan
vragenstelleni
vragenstellen
JelleDames
Dames
B opslaan
vel.
hebben
deze testresultaten
vastdegebruiker
gebruikererop
eropkan
kanklikken
klikkenom
omnaar
naarhet
hetoefeningenscherm
oefeningenscherm
komen.
Jelle
de
teteWe
komen.
in
de
app.
De
app met
komen
met
tetekomen
gelegd
en geanalyseerd. Aan de hand
Dithebben
hebbenwe
wegedaan,
gedaan,omdat
omdatmeerdere
meerderetestpersonen
testpersonenervan
ervan
uitgingen
Dit
uitgingen
toekomst
dan
vraagt
je om
nogaantal
een
andere
toekomst
dan
van deze testen
hebben
wij een
dathet
hetpoppetje
poppetjeklikbaar
klikbaarwas.
was. Terwijl
Terwijlhet
hetpoppetje
poppetjeininhet
hetbeginscherm
beginscherm
dat
veranderingen
in deteapp
gemaakt. als je je
app
downloaden
eigenlijkbedoeld
bedoeldwas
wasom
omalleen
alleeninformatie
informatietetelaten
latenzien
zienover
over
welke
eigenlijk
welke
spiergroepenoverbelast
overbelastzijn.
zijn.
spiergroepen
prestaties wilt opslaan/tracken

Tim & Loc:
Kleine
aanpassingen aan de iconen
e de werkgroep zijn we erachter
e
Doorde
gekomendat
datde
degebruiker
gebruikerbij
bijde
de
Door
werkgroep zijn we erachter gekomen
wat zorgt voor wat meer duidelijkheid.
beginschermvaak
vaakop
ophet
hetpoppetje
poppetjewil
wilklikken
klikkenom
omnaar
naareen
eenoefening
oefeningtete
beginscherm
Er
moest voor elke pagina een terugknop komen omdat dit voor verwarring
zorgde.
versie
versie
versie
11stesteversie
22dedeversie
33dedeversie
Ook klikten veel testpersonen op het popetje om naar een oefening te gaan die
Hetlichaamsdeel.
icoon
van de lepel en de
Leermomenten
Leermomenten
geschikt is voor dat

1

2

C vork was nogal onduidelijk,
Wathebben
hebbenjullie
julliegeleerd
geleerddoor
doorde
det
Wat
Marisa & Britt: omdat je op het verschillend
Vormgeving aangepast.
Hiervoor was
errepresent
Detestpersonen
testpersonen
warenrepresenta
manieren
kan interperteren
De
waren
geen onderscheid
gemaakt
tussen
je ei-

dezelfdesport
sportuit.
uit.Dit
Ditwas
wasprettig
prettigo
dezelfde
gen profiel en de facebook
vrienden.
Nu
ervaringhad
hadmet
metsoortgelijke
soortgelijkeapps.
apps
ervaring
hebben wij dit grijs gemaakt.
Het
icoon
van
de
lepel
en
de
ging
goed
en
er
was
snel
een
gesc
Duidelijker boodschappenlijstje
ging goed en er was
snel een gesch
Ook was het boodschappenlijstje
lastig
C vork
te vinden omdat
hetwas
onder
de naam
nogal
onduidelijk,
Hetfilmen
filmenvan
vande
devideo
videowas
washelaas
helaa
“benodigdheden”
stond
de
Het
omdat
jewaardoor
op het
verschillende
Ditmaakte
maakte
het
bekijken
vande
devide
vid
testpersonen niet wisten
waarhet
het
stond.
Dit
bekijken
van
Oefeningper
perspiergroep
spiergroepscherm
scherm
manieren
kan
interperteren.
Oefening
Door
het
te
veranderen
naar
boodschapzal
er
dus
goed
gelet
worden
op
d
500745149, 500749635, 500747036, 500693514
Klas : zal
Zeeer dus goed gelet worden
3 op da
Wehebben
hebbenbij
bijde
detekst
tekstfront/back
front/backboven
bovende
deoefeningscherm
oefeningscherm
veranderd,
pen
is
het
een
stuk
duidelijker.
We
veranderd,
Teamnaam: Team 1
Docent Hovens

Testplan relevante test
Marisa & Britt
Wij hebben de testpersoon 4 taken laten
uitvoeren. Hierbij wilde we achterhalen
of de happy flow lukte, of het handig in
gebruik was en of het doel van onze app
lukte: het toevoegen van gerechten en
het afstrepen van boodschappen.

Algemene conclusie
Testpersoon

We hebben voor dit insight gekozen omdat dit het minst brede insight
was. De insight met het verzamelen van alle gegevens op één plek is te
breed en het is te lastig om alle informatie bijeen te krijgen omdat hij ook
met Omegawave werkt. Een app maken voor het nakomen van massages
is ook overbodig omdat er gewoon een timer kan worden gebruikt en hij
het alsnog zelf moet nakomen.

Tim & Loc
Het doel van onze test was om erachter
te komen of de gebruiker het doel van
de app begrepen en gemakkelijk taken
kon uitvoeren binnen de app. Hierbij was
het belangrijk dat het niet te lang duurde
voordat hij aan de slag kon gaan.

We hebben hier ook voor gekozen omdat hij duidelijk aan had gegeven
dat hij het plannen van boodschappen lastig vindt omdat hij dan niet
weet wat hij moet halen voor de volgende dag.

Testpersoon
Om een scenario van een gewichtheffer
na te kunnen bootsen zijn we naar een
sportschool gegaan. Hier hebben wij een
gewichtheffer aangesproken. Doordat
hij dezelfde sport deed als Teun kon hij
ons veel nuttige feedback geven over
onze apps. Aan de hand van dit filmpje
hebben we nog een aantal punten die
nog beter kunnen aan ons prototype.

Onze uiteindelijke keuze is de dieetplanner app. We hebben voor het
insight gekozen: Het vooruit plannen van zijn boodschappen. Hij moet
boodschappen voor de volgende dag halen en hij vindt dit lastig.

Naam: Jelle Dames
Leeftijd: 25
Sport: Powerliften ookwel krachtsport
Internetgebruik: Vaak

Conclusie
Marisa & Britt
Ook de relevante testpersoon vond
het lastig om de boodschappen af te
vinken. Het duurde lang voordat hij had
gevonden waar het stond omdat hij niet
wist waar het pijltje naar beneden voor
stond. Onze oplossing is om het icoontje
aan de passen of nog een zero state toe
te voegen. Hij gaf ook aan dat hij graag
een calorie teller zou willen hebben.

Als laatste gaf hij ook aan dat hij een voedingsplan had gemaakt aan de
hand van een smart-dna test, die test geeft het best passende dieet voor
de sporter. Hij geeft aan dat hij weinig aan zijn dieet doet, dat is natuurlijk zonde! Wij hopen met deze app hem meer te stimuleren om zich aan
het dieet te houden en uiteindelijk hopen we dat het hem helpt om op de
Olympische spelen terecht te komen.
Het is dus relevant voor onze sporter omdat hij duidelijk heeft aangegeven dat hij dit mist. Ook is het relevant omdat er een mogelijkheid is om
je aan te melden met een account waarin je invult wat je dieet is en hoe
zwaar je bent. Als laatste is het relevant voor onze sporter omdat hij de
gerechten van zijn dieet invoert en dit dus helemaal personaliseert naar
zijn wens.

Hoe lost het zijn probleem op?
Het lost Teun’s probleem op omdat hij altijd een mobiel bij de hand heeft
en dus altijd toegang heeft tot de app. Hij krijgt elke dag een melding dat
hij zijn boodschappen nog moet halen en wat die boodschappen dan zijn.
Het lost zijn probleem op dat hij niet meer kan vergeten wat hij voor de
volgende dag moet halen omdat hij een boodschappenlijstje van de gerechten in de app heeft en die ook kan afchecken. Dit vermakkelijkt uiteindelijk het vooruit plannen van boodschappen omdat het voor de hele
week al ingevuld is. Ook kan hij de boodschappen altijd bekijken zonder
het lijstje steeds opnieuw op te schrijven als zijn week er qua voeding
hetzelfde uit ziet.

Tim & Loc
De relevante testpersoon vond de app
goed werken en ook erg handig. Hij
had geen commentaar op de app of
iets dat hij graag anders had gezien. Hij
gebruikte zelf ook soortgelijke apps voor
zijn trainingen dus hij was hier al best
bekend mee.
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Presentatie feedback
Als feedback op onze presentatie kregen we ten
eerste te horen dat alleen een melding niet genoeg
is om iemand daadwerkelijk te triggeren om naar
de supermarkt te gaan. Onze oplossing hierbij is
dat de gebruiker een melding krijgt als hij/zij in de
buurt is van een supermarkt. Hierin staat dat hij/
zij in de buurt is en nog boodschappen moet halen
met de benodigdheden.
Ook kan er in de app gezocht worden naar nabijgelegen supermarken als de gebruiker dit vanuit
huis al wil uitzoeken of wil weten hoe ver het nog
is.
Ten tweede kregen we als feedback dat onze
sporter misschien geen tijd heeft om alle boodschappen handmatig in te voeren. Onze oplossing
hierbij is dat de gebruiker zijn/haar diëtist aan de
app kan koppelen. De diëtist heeft dus ook een account en kan bestanden uploaden (voedingsplan)
naar het account van Teun zodat alle boodschappen er al voor hem instaan. Hierdoor kunnen veranderingen gelijk door worden gevoerd in de app
en kan Teun nooit iets vergeten in te voeren.

Aangepaste schermen

Melding als je langs een
supermarkt loopt.

Knop met nabij gelegen
supermarkten zodat gebruikers gelijk zien waar ze
het kunnen halen.

Map met overzicht van supermarken.

Mail verzenden om diëtist
te koppelen aan het account.

Scherm als de diëtist gekoppeld is.

Optie: zet meldingen en het
koppelen van accounts uit.

Peer feedback
In de les hebben we drie testpersonen ons
digitale prototype laten testen in Invision.
We hebben deze testresultaten vastgelegd en
geanalyseerd. Aan de hand van deze testen
hebben wij een aantal veranderingen in de app
gemaakt.
Ten eerste konden vrijwel alle testpersonen de
knop “nabij gelegen supermarken” niet goed
vinden. Dit kwam ook mede doordat het prototype niet geheel op het scherm paste. We
willen nu uitzoeken of dit verholpen is als de
app wel helemaal op het scherm past.
Ten tweede was het koppelen van andere accounts (bv. je diëtist) lastig te vinden. We hebben dit nu naar voren gebracht zodat er gelijk
een diëtist gekoppeld kan worden als er een
account gemaakt wordt.

Teamnaam: Team 1 | Teamleden: Tim Ruiterkamp (500749635) ,Kirsten Propitius (50073396), Loc Nguyen (500693514) en Britt Rademaker (500745149) | Klas: Zee | Docent: Hovens | Datum: 26/01/17

5

Testplan relevante test

Aanpassingen na de tests

Met de laatste relevante testen willen we
erachter komen of de aanpassingen die we
hebben gedaan aan de hand van de peer
feedback goed zijn gelukt of dat er nog dingen
zijn waar de testpersonen tegenaan lopen. We
hebben de meeste taken hetzelfde gelaten
als bij de peer-tests, we hebben alleen het
onderdeel “zoek supermarkt” eruit gehaald
omdat dat onderdeel meestal alleen gebruikt
wordt als de persoon daadwerkelijk ook langs
een supermarkt loopt.

Testpersonen

Aan de hand van de tests hebben we het
onderdeel “suggesties” eruit gehaald. Dit was
overbodig en verschillende testpersonen
gaven aan dat ze liever eerst wilden zoeken.

Hugo

Daan

We hebben de app getest met vijf
testpersonen in de sportschool. Hierbij hebben
we personen gezocht die zich bezig houden
met hun dieet. Het was te lastig om ook
gewichtheffers te vinden dus hiervan hebben
we er maar 1 gevonden. We hebben veel
handige feedback gekregen en na het doen
van de tests is het ons heel duidelijk geworden
wat er veranderd moet worden.

Conclusie

Eerste ontwerp

Het toevoegen van boodschappen was in
voorgaande tests nog niet duidelijk en is ook
onder het toevoegen van boodschappen
geplaatst.

Cas

Mona

Vrijwel niemand kon de “koppel diëtist” vinden.
Als er een account werd aangemaakt stond
dit wel als optie maar was toen nog niet van
toepassing. Veel testpersonen wisten wel
dat ze het tegen waren gekomen, maar niet
waar. Ze keken het meeste bij zoeken omdat
ze verwachtten dat daar het “zoeken” van je
diëtist zou staan.
Ook waren veel testpersonen aan het wachten
tot de app geladen was terwijl ze nog een keer
moesten tikken. Dit kwam ook omdat het een
prototype is, maar voor de zekerheid halen we
deze functie toch uit de app.

Het koppelen van de diëtist hebben we naar
voren gehaald. Omdat bij de preview van
de app het account wordt aangemaakt als
de persoon op “voeg boodschappen toe”
klikt en daarna de fuctie “koppel diëtist” ziet,
klikken veel testpersonen dan weer op het
toevoegen van boodschappen. Wanneer het
account is aangemaakt kan de diëtist alleen
nog gekoppeld worden onder intellingen. We
hebben dit dus verplaatst onder het toevoegen
van boodschappen omdat de meeste
personen daaronder gingen zoeken.

Vernieuwde ontwerp

Billy
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1
Teun is onderweg naar de sportschool voor zijn krachttraining

Onderweg ziet hij de Albert Heijn en
besluit hij zijn nieuwe app Dieet planner te gebruiken om zijn ontbijt vast
te leggen

Teun start zijn app en krijgt als eerst
een loading screen te zien. Zodra het
100 procent is kan Teun de app gebruiken

Zodra de app klaar is met laden klikt
Teun op het plusje van de dag, om
zijn eten vast te leggen in de app

De volgende stap is om op het knopje
‘ Voeg toe’ te klikken om naar het volgende scherm te komen.

Vervolgens klikt Teun op het icoon
van scannen om zijn eten in te scannen.

Teun scant al zijn producten in om
alles vast te leggen in de app.

Om ervoor te zorgen dat teun niet
vergeet om de volgende weer langs
de Albert heijn te gaan om zijn ontbijt
weer te gaan halen, zet Teun de
meldingen aan om ervoor te zorgen
dat hijd evolgende dag een melding
krijgt

De volgende dag gaat Teun weer naar
de sportschool. Onderwegn naar de
sportschool krijgt Teun een melding
op zijn mobiel

Teun ziet op zijn mobiel dat de Dieet
planner app een melding weergeeft
over zijn ontbijt voor die dag.

Waar?
Onze app word zowel binnen als buiten gebruikt.
Eerder werd de app alleen binnen gebruikt omdat
het onderdeel van de supermarkt nog niet aanwezig is. Naar aanleiding van de gekregen feedback hebben we dus de functie toegevoed dat de
gebruiker een melding krijgt als hij/zij langs een
supermarkt loopt. Ook kunnen ze terwijl ze onderweg zijn op maps kijken of er een supermarkt in de
buurt is vanuit de app. Dit zorgt ervoor dat de omgeving waarin de app gebruikt wordt zowel binnen
als buiten is.
Wie?
Onze app wordt gebruikt door sporters (gewichtheffers) zoals Teun die zich bezig houden met hun
dieet en moeite hebben met het plannen van hun
boodschappen. Dit kan komen omdat ze een heel
druk tijdenschema hebben en niet weten wat ze
moeten halen voor hun dieetplan.

Team 1
Klas Zee
Namen: Loc , Britt, Marisa, en Tim
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吀攀甀渀 漀瀀 搀攀 䄀瀀瀀Ⰰ 欀愀渀 稀椀樀 攀攀渀 瘀漀攀搀ⴀ
椀渀最猀猀挀栀攀洀愀 渀愀愀爀 吀攀甀渀 猀琀甀爀攀渀 搀椀攀 愀甀ⴀ
琀漀洀愀琀椀猀挀栀攀 眀漀爀搀 瘀攀爀眀攀爀欀搀 椀渀 搀攀 愀瀀瀀

吀攀甀渀 稀攀琀 稀椀樀渀 洀攀氀搀椀渀最攀渀 愀愀渀 瘀愀渀 搀攀
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吀攀甀渀 椀猀 漀渀搀攀爀眀攀最 渀愀愀爀 搀攀 猀瀀漀爀琀ⴀ
猀挀栀漀漀氀

伀渀搀攀爀眀攀最 渀愀愀爀 搀攀 猀瀀漀爀琀猀挀栀漀漀氀 欀爀椀樀最琀
吀攀甀渀 攀攀渀 洀攀氀搀椀渀最攀渀
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栀愀氀攀渀 瘀漀氀最攀渀猀 稀椀樀渀 搀椀攀琀椀猀琀⸀

Storyboard

Hoe?
De app helpt de sporter om zich eraan te herinneren dat hij/zij nog boodschappen moet halen en
waar dat in de buurt kan. Ook kan de diëtist van de
sporter het voedingschema aan de app koppelen
dat er, wanneer er geen tijd is, toch een planning
voor de boodschappen gemaakt kan worden.
Aanpassingen?
Na alle testen hebben wij ons storyboard nog
aangepast. Hierin zijn de meldingen toegevogd die
de gebruiker krijgt als hij/zij langs een supermarkt
loopt. Ook hebben we de fucntie van het uploaden
van het schema door de diëtist toegoevoed aan ons
storyboard.
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欀琀 最漀漀最氀攀 洀愀瀀猀 漀洀 搀愀愀爀 琀攀 欀漀洀攀渀

吀攀愀洀 
䬀氀愀猀 娀攀攀
一愀洀攀渀㨀 䰀漀挀 Ⰰ 䈀爀椀琀琀Ⰰ 䬀椀爀猀琀攀渀Ⰰ 攀渀 吀椀洀

Teamnaam: Team 1 | Teamleden: Tim Ruiterkamp (500749635) ,Kirsten Propitius (50073396), Loc Nguyen (500693514) en Britt Rademaker (500745149) | Klas: Zee | Docent: Hovens | Datum: 26/01/17

7

Flowchart

Aan de hand van al deze bevindingen hebben we ons
definitieve ontwerp gedigitaliseerd. Hierin hebben we nog
een aantal dingen toegevoegd die voorheen niet in het
paper prototype stonden:
-Een melding dat er nog boodschappen gedaan moeten
worden.

Tim Ruiterkamp | 500749635 | 19 december 2016

Pop up scherm
met de vraag of
de app notiﬁcaties
mag verzenden op
de app.

-Er is een optie toegevoegd dat boodschappen kunnen
worden toegevoed door middel van een scan.

De ingevulde gegevens staan
in het input veld, de gebruiker
kan nu het account deﬁnitief
registreren

-Een andere, overzichtelijkere layout met andere kleuren.
Wanneer je op een veld klikt
komt er een toetsenbord
tevoorschijn

-Het volgen van het dieet van je facebook vrienden hebben
we eruit gehaald omdat de meeste sporters al een vast
dieet hebben. Hier moeten ze zich aan houden dus heeft
het toevoegen van een gerecht van een vriend ook geen
zin.

Om gemakkelijk producten toe
te voegen is er de mogelijkheid
om ze te scannen

De barcode wordt gescand en
Het artikel wordt herkend
er verschijnt een groen veld
en de gebruiker krijgt de
overheen
mogelijkheid om nog meer te scannen
of het toe te voegen

Nadat het schema is
geupload komen alle
producten met kleine
omschrijving over de
voedingswaarde in
het boodschappenlijst
van maandag te staan.
Onderaan de pagina
is de optie om de
nabijgelegen
supermarkten te
bekijken, zo kan je
gemakkelijk kijken of
je ergens je
boodschappen kunt
doen

-Omdat er geen vrienden meer toegevoed kunnen worden
was het ook niet nodig om in te loggen met je facebook
account, nu moeten gebruikers inloggen met hun email.

Stijlkeuze
In eerste instantie hadden we in ons paper prototype de
kleuren blauw en oranje. We hebben ervoor gekozen om
ons toch te beperken tot één hoofdkleur omdat dit er toch
professioneler uitziet en ook strakker oogt.

Happy ﬂow

Hier is een overzicht van
de dagen per week

Wanneer je op de dag klikt
krijg je een overzicht van
ontbijt, lunch en avondeten waar
je gerechten kunt toevoegen/zien

Om gegevens op te slaan is
het noodzakelijk om een
account aan te maken, dat
gebeurt hier

Het account is aangemaakt en
de persoon wordt begroet,
vanuit hier kan die producten
toevoegen

Mogelijkheid om je diëtist
te koppelen zodat Teun zijn
dieet kan uploaden

Gekoppelde accounts en de
mogelijkheid om een
voedingsschema te uploaden
(Diëtist heeft hetzelfde schema
voor teun)

Overzicht supermarkten in de
buurt met mogelijkheid om door
te gaan naar google maps.

We hebben gekozen voor een strakke en frisse stijl voor
onze app. Omdat onze sporter al zo een druk leven leidt
hebben we gekozen voor een rustige lay out. We hebben
gekozen voor mint groen omdat dit fris oogt. We hebben
alleen groen en rood gebruikt om keuzes in de app de
maken.
In ons prototype hebben we gekozen voor het lettertype
Avenir ligt voor de lopende tekst en Helvetica Neue voor de
titels.
We hebben illustratieve iconen gebruikt in de app omdat
foto’s als iconen te veel zouden afleiden. De producten die
geselecteerd kunnen worden zijn namelijk al aflbeeldingen. Door ook afbeeldingen als iconen te gebruiken zou dit
teveel afleiden en te druk worden.

Hier kan je meldingen
uit/aan zetten, het tijdstip
van de meldingen bepalen
en accounts koppelen

Hier is het mogelijk om
schema’s te uploaden
naar gekoppelde accounts
of te ontkoppelen

Wanneer de meldingen uit
staan is het niet mogelijk
om het tijdstip aan te passen

Als je op verwijder
account klikt
krijg je dit scherm te
zien om te voorkomen
dat je het per ongeluk
verwijderd

De eerste keer dat je op het scherm
komt zijn er nog geen
zoekresultaten

Wanneer je gaat
zoeken, verschijnt
dit scherm om te vinden
wat je zoekt

Het overzicht van
de zoekresultaten
en/of gerelateerd aan
de zoekopdracht

De mogelijkheid om
1 of meerdere
producten toe te
voegen aan het dagdeel

Wanneer de app is afgesloten
worden er meldingen gestuurd
ter herinnering dat je boodschappen
moet doen of een supermarkt bent
gepasseerd

Verder hebben we in de app weinig knoppen en extra toevoegingen zodat het zo overzichtelijk en makkelijk mogelijk
is voor onze sporter.
https://projects.invisionapp.com/share/JP9TFYE7X
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Teamsamenwerking

1. Houding
1.1 We scoren hier goed, omdat we graag het beste uit ons project willen halen. Dit is te zien in
de verzorging en de verslaglegging.
1.2 We scoren hier een voldoende, omdat we wel alle taken uitvoeren maar hierbuiten geen
extra informatie verzamelen. Dit is te zien in onze bijlage waar alles inzit maar geen extra
informatie bij zit.
1.3 We scoren hier een goed, omdat onze taakverdeling altijd goed is gegaan en vrij gelijk is
verdeeld. Dit is te zien in trello. Op moodle is te zien dat alles voor de deadline is ingeleverd.
2. Functioneren van het team
2.1 We scoren hier een voldoende, omdat we exact doen wat er gevraagd wordt. Dit is te zien
aan ons verslag omdat we geen eigen invulling hebben gegeven aan de templates.
2.2 We scoren hier een voldoende, omdat we een duidelijke aanpak hebben. Dit is te zien
omdat we het proces van het project volgen en niet onze eigen procesmatige aanpak hebben.
2.3 We scoren hier een goed, omdat we goed feedback aan elkaar kunnen geven en opzoek
zijn naar feedback. Dit is te zien aan onze interviews en testverslagen.
3. Kennisontwikkeling
3.1 We scoren hier een goed, omdat we opzoek blijven naar andere ideeën en we kunnen onze
eerste ideeën loslaten en verder gaan met één idee. Dit is te zien in de samensmelting van
twee prototypes naar één eindproduct.
3.2 We scoren hier een goed, omdat we zelfstanding meerdere oplossingen hebben bedacht
en onderzocht. Dit is te zien in ons verslag doordat we elke keer de schermen hebben
aangepast naar aanleiding van het onderzoek. We onderbouwen dit door middel van de
verbeterde schermen.
3.3 We scoren hier een voldoende, omdat we niet altijd de juiste oplossingen gelijk hadden.
Wel konden we zelfstanding de opgedane kennis van de onderzoeken verwerken in onze
conclusies en aanpassingen.
4. Verantwoording
4.1 We scoren hier een voldoende, omdat we goed zijn in communiceren van onze
onderbouwing. Dit is geen goed omdat onze onderbouwing altijd nog beter kan.
4.2 We scoren hier een goed, omdat alles rollen altijd goed verdeeld zijn. Als er iets te veel
werk was pakte een ander dit op.
4.3 We scoren hier een goed, omdat we de verslagen goed kunnen onderbouwen. Dit is te zien
aan ons onderzoek, omdat we een goed onderzoek hebben kunnen we een goede reflectie
schrijven.
5. Toekomst
5.1 We scoren hier een goed, omdat we goed onze punten kunnen onderbouwen. We weten
wat we moeten veranderen voor de volgende keer om het nog beter te doen.
5.2 We scoren hier een goed, omdat we inzien waarom bepaalde punten hierboven minder
goed zijn gegaan. Dit is terug te zien in de teamformulieren. Deze zijn elke week positief
ingevuld en de verbeterpunten zijn goed opgepikt.
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Bronnen:
Pagina 2:
Aliexpress. Massage bal. Geraadpleegd op 26 november, 2016, te
https://nl.aliexpress.com/item/2016-New-Roller-Massage-BallPhysio-Gym-Excise-Relief-Mobility-Tool-Double-Cross-Ball-foryoga/32710060224.html?spm=2114.48010208.4.115.icR1Sm
Appstore, Shopping list. Geraadpleegd op 26 november, 2016.
Meten is weten. Omegawave. Geraadpleegd op 26 november, 2016, te
http://dekunstvanhetpresteren.blogspot.nl/p/meten-is-weten.html
Pagina 3:
Appstore. Maxlift. Geraadpleed op 2 december, 2016, te
https://itunes.apple.com/us/app/maxlift-weight-lifting-tracker/
id972443052
Appstore. Lifesum. Geraadpleegd op 1 demcember, 2016, te
https://itunes.apple.com/us/app/lifesum-healthier-eating-better/
id286906691?mt=8

Bijlage

Pagina 4:
Vimeo. Jelle Dames. Geraadpleegd op 15 december, 2016, te
https://vimeo.com/195524160
Pagina 7:
Vimeo. Billy. Geraadpleegd op 20 januari, 2017, te
https://vimeo.com/199718206
Vimeo. Cas. Geraadpleegd op 20 januari, 2017, te
https://vimeo.com/199717502
Vimeo. Daan. Geraadpleegd op 20 januari, 2017, te
https://vimeo.com/199718523
Vimeo. Hugo. Geraadpleegd op 20 januari, 2017, te
https://vimeo.com/199717752
Vimeo. Mona. Geraadpleegd op 20 januari, 2017, te
https://vimeo.com/199718032

Metadata
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Teamleden: Tim Ruiterkamp (500747036), Kirsten Propitius (50073396), Loc Nguyen
(500693514) en Britt Rademaker (500745149)
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Docent: Hovens
Datum: 26 januari 2016
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Debrief
Debrief

Inzichten (minimaal 3)

Keuze

De opdracht is het maken van een website, app of
wearable voor een topsporter of coach. Het is de
bedoeling dat het een probleem oplost die de sporter
heeft en het zorgt voor verbetering. Het moet de
sporter helpen om zijn of haar doel te bereiken: naar een
wedstrijd bijvoorbeeld een NK.

Hij wil graag een goed overzicht van trainingen

Hij heeft moeite om zijn massages na te
komen

Het probleem dat opgelost wordt moet in detail uitgewerkt
worden en ervoor zorgen dat de sporten zijn/haar doel
gemakkelijker bereikt.
De opdracht wordt in teams gemaakt waarbij de
focus ligt op het werken in een team. De uiteindelijke
oplevering is een werkend HTML/CSS prototype die
onderbouwd kan worden door het onderzoeken en de
testen die worden gedaan door andere mensen.

Tijdstip: Voor zijn training

Tijdstip: Na zijn training

Hij heeft veel verschillende losse gegevens waar hij graag
een duidelijk overzicht van wil. Hij heeft een apparaat
dat omega wave heet dat voor hem de juiste training
meet. Zijn probleem is dat hij er geen schema bij krijgt
met welke oefeningen hij daarbij kan doen. Ons idee was
om deze gegevens te koppelen en te zorgen voor een
goed en duidelijk overzicht op zijn telefoon.

6 Eisen waaraan het project minimaal moet voldoen:
1. Een werkend HTML/CSS prototype.
2. Het moet ondersteunend zijn voor de topsporter/coach.
3. Een inzicht moet in detail uitgewerkt worden.
4. Er moet minimaal 4 keer getest worden.
5. Je werkt in een team.
6. Voldoet aan professioneel cmd werk.
7. Het HTML/CSS prototype moet een uitwerking zijn van
een inzicht.
8. Het moet een website, app of wearable zijn.

Hij vindt het lastig om vooruit boodschappen
te doen voor de volgende dag

Na zijn training moet hij nog 15 minuten een massage
doen. Wat hij masseert hangt af van zijn training en de
tijd kan variëren ten opzichte van de zwaarheid van zijn
training. Om zichzelf te masseren gebruikt hij een rol. Hij
vind het lastig om dit daadwerkelijk 15 minuten te doen
na zijn training en hij slaat dit dan ook vaak over. Ons
idee was een app met de soort training en de daarbij
behorende massage. Bij de start van de massage gaat de
timer aan en begint zijn massage.

Wij kiezen ervoor om een goed
overzicht te maken van zijn
trainingen. We hebben dit gekozen
omdat hij veel losse gegevens heeft,
zowel digitaal als op papier. Het is
handig als alles bijeen komt in een
digitale app/website. Hierbij heeft
hij het altijd bij de hand en hoeft hij
niet te zoeken welk papiertje of welke
training bij welke dag hoort. Ook
kunnen gegevens nooit kwijtraken.
Wij hebben voor dit inzicht gekozen
omdat deze het meest invloed heeft
op het resultaat van de user. Dit
komt omdat er voor dingen zoals
boodschappen doen handige apps
zijn. Deze apps bieden de functie van
verschillende dagen toevoegen met
de daarbij behorende boodschappen.
Veel nieuws kunnen wij dus niet
brengen. Ook voor het nakomen van
zijn massages kan een app er niet
voor zorgen dat hij het daadwerkelijk
ook echt nakomt. Hij kan hierbij wel
gebruik maken van een stopwatch
maar die bestaat al.
Kortom vonden wij het idee om alles
samen te voegen voor een goed
overzicht dus het beste omdat hier
nog geen app voor is en zijn gegevens
op verschillende plekken worden
verzameld.

Tijdstip: 4 uur
Hij doet om 4 uur ‘s middags boodschappen. Hij vindt
het lastig om vooruit boodschappen te doen voor zijn
voedingsplan van de volgende dag. Hij weet vaak niet wat
hij moet halen. Ons idee was om een boodschappenlijst
te maken met een overzicht van de dagen en de daarbij
behorende ingrediënten. Om zeker te weten dat hij alles
heeft kunnen er bullet points worden aangevinkt als hij dit
product heeft.
Bronnen
Shoppinglist app
http://dekunstvanhetpresteren.blogspot.nl/p/
meten-is-weten.html

https://nl.aliexpress.com/item/2016-New-RollerMassage-Ball-Physio-Gym-Excise-Relief-MobilityTool-Double-Cross-Ball-for-yoga/32710060224.
html?spm=2114.48010208.4.115.icR1Sm
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A day of Teun Bruijne
User: Teun Bruijne

Doelen & gedrag
• Wat hij wil bereiken is een plek op de olympische spelen.
• Om dit te bereiken traint hij 9 keer in de week en week keer op
een dag. Meestal vroeg in de ochtend (1 uur op 60%) en in de
avond (2 uur op 80%).
• Aan de hand van zijn Omegawave bepaalt hij voor welke
training hij die dag geschikt is.
• Zijn vader is zijn coach en samen meten ze zijn gewicht.
• Hij zit in het Dutch Strength Expert Team als junior trainer.
• Hij moet veel opgeven voor zijn sport omdat hij negen keer
per week traint.

• Zijn sport heeft een grote impact op zijn sociale leven. Hij
heeft niet veel vrije tijd, hij wil wel graag tijd vrijmaken voor zijn
vriendin.
• Zijn doel is elke kilo die hij boven zijn hoofd krijgt zou hij graag
in euro’s willen doneren aan de stichting spieren voor spieren
(100€).
• ZijndoelwashetEuropeesKampioenschapGewichtheffenin
Litouwen winnen.
• Hij gedraagt zich gemotiveerd maar is laks met het nakomen
van zijn massages en dieet.

Bron afbeelding: http://dutchstrength.nl/experts/

Detail
activiteit

Omgeving

Meting

Omegawave
en zijn papieren met de
hoeveelheid
sets,oefeningen, etc.

Activiteit

vader (coach) over de
grafieken/trainingsschema’s

Keuken,
badkamer

In de sportschool

Appelen
banaan

Kiezen
voor de
juiste
training

Traininggebaseerd
op de uitkomst van
omegawave (60%)

Massage met rol

Training
schema

1 - 1,5 uur
training

Massage

Eten en
douchen

06:00

Omegawave en zijn papieren met de hoeveelheid
sets, oefeningen, etc.

Bespreking met zijn

07:30

Bronnen
http://dutchstrength.nl/experts/

08:00

In zijn kamer of in de woonkamer op
de bank

Keuken

Eten voor
de volgende dag

voor het deel dat
hij getraint heeft

10:00

In de supermarkt

Naar huis

12:00

Uitrusten/slapen

14:00

Boodschappen

16:00

https://www.sportenvoorspieren.nl/actie/teun-

http://www.crowdsport.nl/campaigns/help-teun-

bruijnen

joris-en-randolf-naar-het-ek

In de sportschool

Training aan de hand van omegawave (80%) en hij helpt als
personal trainier

Koken

17:00

Interviews

Naar de sportschool

18:00

20:00

22:00

Teamnaam: Team 1
Teamleden: Tim, Marisa, Loc en Britt
Klas Zee
Docent Hovens
Datum 1 december 2016
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Ervaring app
Shopping list
Het is een app voor een boodschappen lijstje. Je kan
boodschappen opdelen in categorieën. Bij onze sporter zou
dat worden ingedeeld op de dagen (maandag-zondag). Per
dag kan aangegeven worden welke boodschappen gehaald
moeten worden en hoeveel ervan gehaald moet worden.
Er kunnen ook recepten worden toegevoeg zodat je de
ingredienten bij elkaar hebt staan bij de naam van het recept.
Ik heb voor deze app gekozen omdat bij andere apps voor
boodschappenlijstjesreclamebannerswaren. Ditleekmijerg
irritantendaaromhebikgekoenvooreenboodschappelijstje
zonder reclames. Ook is het handig voor de sporter omdat
hij niet weet wat voor boodschappen hij moet halen voor de
volgende dag. Doordat het op zijn telefoon staat kan hij het
niet kwijtraken of vergeten.

Mijn ervaring

“Recepten toevoegen is

“Taal en metrisch stelsel zijn al

onduidelijk”

goed ingesteld”

Wat is er opgevallen?
• Er zijn maar weinig handelingen in de app
waardoor je snel je boodschappenlijstje gemaakt
hebt.
• Deboodschappenzijngemakkelijkaftevinkenen
komen onderaan het lijstje te staan.
• Het toevoegen van recepten is ondelijk, je kan niet
zoeken op recepten die al bestaan en hoe je eigen
recepten toevoegt is onduidelijk.
• Toevoegen van recepten kost veel tijd.
• Het is handig dat je ook recepten kan
sychorniseren.
• Het is slim bedacht dat je de taal en het metrisch
stelsel van de app automatisch goed staat omdat
hij de taal kiest van je keyboard.

Interactie ervaring
•
•
•
•
•
•
•

De navigiatie door de app is simpel en het zijn maar
weinig verschillende schermen.
De knoppen zijn duidelijk en groot genoeg.
DetaalkannaarhetNederlandsgezetwordenzodatje
geen Engelse boodschappen hoeft te zoeken.
De basis woorden zoals “your lists” en “edit” blijven wel
Engels wat opmerkelijk is .
De iconen van het winkelmandje en het rad waren
goed te herkennen.
Het icoon met de vork en lepel waren op verschillende
manierenteinterpeterenwaardoorhetniethelemaal
duidelijk is wat er op de pagina staat.
Reclames staan goed verborgen in de instellingen
waardoor ze niet storend zijn.

“Duidelijke iconen, lepel en vork
zijn minder duidelijk”
“Verborgen advertenties”

Britt Rademaker Zee 500745149 1 december 2016

Bron: shopping list app
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Hier kan je de oefeningen
sorteren op spiergroepen
aan de achterkant van
het lichaam

Overzicht van de
eigen gemaakte
oefeningen (Zero state)

Laadscherm wacht
tot de app 100%
geladen is

Vul je inloggegevens in
van Omega Weight
(Zero state lichaamsgesteldheid)

In dit scherm kan je zien
Hier kan je je oefening uitkiezen
welke spiergroepen overbelast
door middel van de gewenste
zijn
spiergroep aan te klikken die je wil trainen

Overzicht van
oefeningen

Mogelijkheid
om eigen oefening
toe te voegen

Overzicht van de
eigen gemaakte
oefeningen

Prestatie toevoegen
op basis van oefening

Overzicht van
prestaties

Happy flow

Overzicht lichaamsgesteldheid

Overzicht lichaamsgesteldheid op bepaalde dag
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Flow
Proﬁel

Beginscherm

Optie “view without face
voor een preview

Key path

Eerste keer hulp bij
het toevoegen

Weekoverzicht

Check de boodschappen af

Zoek gerechten om toe
te voegen aan de week

Inloggen met facebook

Toegevoegd aan recepten desbetrteﬀende
dag

Teamleden: Britt Rademaker

Marisa Alberda

Team 1

Voeg recepten van
vrienden toe
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Testbevindingen & aanpassingen paperprototype (duo’s)
Testdoel(en)
Wij hebben de testpersoon 4 taken laten uitvoeren. Hierbij wilde we achterhalen
of de happy flow lukte, of het handig in gebruik was en of het doel van onze app
lukte: het toevoegen van gerechten en het afstrepen van boodschappen.

1ste versie

2de versie

Om dit te weten te komen hadden we een aantal taken die de testpersoon moest
uitvoeren:
1) Maak een profiel aan met Facebook.
2) Voeg een gerecht toe aan maandagmiddag.
3) Voeg een gerecht van een vriend toe.
4) Check de boodschappen van een gerecht af.
Wij zijn aan de hand van deze taken achter wat problemen gekomen in de app.
Door ook een aantal vragen na de test te stellen kregen we nog een beter beeld
van wat de testpersoon miste of waar hij/zij tegenaan liep.

2de versie

2de versie

Testpersoon

Jelle Dames

Afb. 3 kleur I

Wat wij vooral hebben geleerd is dat je op iemand
moet afstappen, waarvan jij denkt dat het een
goede testpersoon voor jouw product zal zijn.
Door de persoon face-to-face te ontmoeten is het
persoonlijker en directer, dit hebben we daarom
ook gedaan.
Doordat we iemand hadden die vanuit een heel
ander perspectief naar de app keek en ook aan
krachttraining deed was het zeer succesvol voor
ons. Hij kwam namelijk met relevante feedback
omdat hij ook deze sport beoefend.
De manier van filmen willen we de volgende keer
anders doen. Het is handiger en stabieler als we het
filmen met een camera op een statief. Deze keer
hadden we het met een telefoon gedaan omdat we
geen filmcamera hadden.

Afb. 4 kleur II

a. Wij hadden ervoor gekozen om, niet alleen in dit scherm, maar in
de hele app wat meer kleur toe te voegen. Zo was er meer sprake van
hiërarchie in de schermen.
b. Wij kwamen hierachter tijdens het testen in de werkgroep. Het is toen
door een test groep aangegeven dat het duidelijker zou zijn als er meer
onderscheid zou worden gemaakt en waren het er meteen mee eens.
c. In totaal was het 1 testpersoon die dit had aangegeven.

1ste versie

We zijn naar de sportschool Amstelcampus Sport
& Fitness gegaan en we hebben gevraagd of
er iemand was die onze app wilde testen (met
voorkeur voor een gewichtheffer). Daarvoor
hadden we al een testpersoon, maar die kon niet
naar Amsterdam komen en anders moesten we
naar de testpersoon, die erg ver woont. Beiden
testpersonen doen veel aan krachttraining en zijn
dan ook (bijna) dagelijks in de sportschool te vinden.

2de versie

Leermomenten
Afb.1 profiel vriend I

Wat hebben wij geleerd door de tests?

Afb. 2 profiel vriend II

a. Bij dit scherm is er niet zozeer sprake van een verandering, maar eerder
van een toevoeging. Er is nu de mogelijkheid om naar het profiel van je
facebook vrienden te gaan.
b. Wij zijn erachter gekomen dat de toevoeging van dit scherm handig
zou zijn. Doordat we zelf gingen brainstormen en na gingen denken over
alle mogelijkheden leek het ons een mooie toevoeging om er een sociaal
aspect bij te betrekken. Verder zou het de sporter ook extra motovatie
kunnen geven.
c. Van tevoren geen 1 testpersoon, maar achteraf hebben we van 2
testpersonen te horen gekregen dat ze dat een goed punt vonden van de
app en dat het makkelijk te vinden was.

Bronnen: Interview (foto Jelle), testpersonen van de werkgroep paper prototype en flowchart

Afb. 5 benodigdheden I

Afb. 6 Benodigdheden II

a. Op het eerste scherm zie je onder pasta ‘benodigdheden’ staan. Dat
hebben wij veranderd in ‘boodschappen’.
b. Tijdens het testen in de werkgroep was 1 van de taken ‘de
boodschappen afchecken’. Sommige testpersonen hadden erg veel moeite
met deze taak omdat ze niet goed wisten waar ze het konden vinden. Door
het boodschappen te noemen zal het logischer worden waar het te vinden
is.
c. Dit is door 2 testpersonen aangegeven.

Door te testen hebben we geleerd dat niet alles gaat zoals wij van
tevoren in ons hoofd hadden. Omdat wij het hebben gemaakt, weten
wij de happy flow en de stappen precies. Een testpersoon kan dit op
een compleet andere manier doen, of er niet uitkomen omdat hij/zij
het anders in gedachten had.
Het testen zelf ging goed, de testen liepen vlot en uiteindelijk hebben
alle testpersonen de taken kunnen uitvoeren. Wij vonden het
spannend omdat we niet van te voren wisten of alles gevonden zou
kunnen worden door de testpersonen.
De volgende keer zouden wij het maken van het prototype anders
doen. Het is toch lastiger als het prototype getekend is voor de
gebruiker waardoor sommige dingen minder goed te lezen/te zien zijn.
Als laatste hebben we geleerd dat een relevant testpersoon heel erg
belangrijk is. Wij hadden namelijk heel veel aan de feedback we kregen
omdat de testpersoon zelf ook die sport deed en dus heel goed kon
aangeven wat hij nog miste of wat verbeterpunten waren.

Teamleden: Britt Rademaker, Marisa Alberda | Team: 1 | Klas: Zee | 13-12-2016 | Project 2
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Testverslag
Testpersonen

Inleiding

2 Bevindingen

Hoe ziet ons product er uit?
Het product ziet er duidelijk en overzichterlijk
uit. We proberen zoveel mogelijk belangrijke functies op een overzichterlijke manier bij
elkaar te zetten. Ons product richt zich op het
plannen van een dieet en ziet er daarom fris en
strak uit.

Hoe verliep het?
Alle mensen die we aanspraken waren erg
enthousiast en wilde onze app graag proberen.
Alle testpersonen spraken uit hunzelf al hun
gedachtes hardop. Ze vertelden duidelijk wat er
goed is aan onze app en wat er verbeterd moet
worden. Het was lastig om 4 gewichtheffers te
vinden dus daarom hebben we ons ook gericht
op mensen die zich bezighouden met hun dieet
omdat dit ook relevant is voor onze app.

Tim Ruiterkamp | 500749635 | 19 december 2016

Pop up scherm
met de vraag of
de app notiﬁcaties
mag verzenden op
de app.

De ingevulde gegevens staan
in het input veld, de gebruiker
kan nu het account deﬁnitief
registreren

Wanneer je op een veld klikt
komt er een toetsenbord
tevoorschijn

Hugo

Daan

Happy ﬂow

Hier kan je meldingen
uit/aan zetten, het tijdstip
van de meldingen bepalen
en accounts koppelen

Hier is een overzicht van
de dagen per week

Hier is het mogelijk om
schema’s te uploaden
naar gekoppelde accounts
of te ontkoppelen

Wanneer je op de dag klikt
krijg je een overzicht van
ontbijt, lunch en avondeten waar
je gerechten kunt toevoegen/zien

Wanneer de meldingen uit
staan is het niet mogelijk
om het tijdstip aan te passen

Om gemakkelijk producten toe
te voegen is er de mogelijkheid
om ze te scannen

Om gegevens op te slaan is
het noodzakelijk om een
account aan te maken, dat
gebeurt hier

Als je op verwijder
account klikt
krijg je dit scherm te
zien om te voorkomen
dat je het per ongeluk
verwijderd

De barcode wordt gescand en
Het artikel wordt herkend
er verschijnt een groen veld
en de gebruiker krijgt de
overheen
mogelijkheid om nog meer te scannen
of het toe te voegen

Het account is aangemaakt en Er zijn drie mogelijkheden om
Het product wordt geselecteerd Het product is toegevoegd
Er is gekozen voor
de persoon wordt begroet,
een product te zoeken:
en verschijnt onder het
suggesties, hieronder staan en er verschijnt onderaan een
vanuit hier kan die producten
balk om het product toe te
suggesties, zoeken en
dagdeel
suggesties die passen bij
toevoegen
voegen
scannen
het dagdeel
aan het dagdeel

De eerste keer dat je op het scherm
komt zijn er nog geen
zoekresultaten

Wanneer je gaat
zoeken, verschijnt
dit scherm om te vinden
wat je zoekt

Het overzicht van
de zoekresultaten
en/of gerelateerd aan
de zoekopdracht

De mogelijkheid om
1 of meerdere
producten toe te
voegen aan het dagdeel

Om ervoor te zorgen dat
de gebruiker niet vergeet
wat hij de volgende dag eet,
krijgt hij een dag van te voren
een notiﬁcatie over
wat die moet halen/checken

Het totale overzicht van de
boodschappen en de
mogelijkheid om
supermarkten nabij
te zoeken

Het overzicht van
alle supermarkten in
de buurt van de locatie
waar de gebruiker is

Wat werd er gezegd?
De testpersonen vonden onze app erg interessant en het leek hun wel handig om te gebruiken met het letten op hun dieet. Er werden
handig tips en tops gegeven. Alle 5 de testpersonen vonden de app erg mooi en handig te
gebruiken. Er waren wel een paar punten waar
ze tegen aan liepen:

Het scherm was
niet altijd volledig
in beeld waardoor
er soms verwarring
ontstond.

Doel van het product.

Cas

Mona

Het doel van het product is dat de gebruiker geholpen wordt met het helpen van boodschappen doen. Sommige sporters hebben het te druk
om boodschappen te halen. Deze appt zorgt
ervoor dat je door middel van meldingen geen
boodschappen vergeet te halen. Ook kan je een
diëtist toevoegen die jouw voeding schema kan
toevoegen.

1. Doel aanpak
Wat is ons doel van de test?
Het doel van de test is dat we alle fouten uit
de app halen, zodat de app zonder problemen
gebruikt kan worden. We kijken waar de testpersonen tegen aan lopen en noteren dit zodat
we dit kunnen aanpassen in ons prototype.

Billy

Wat is ons plan?
Het plan is om naar een sportschool te gaan en
daar mensen aan te spreken die aan het gewichtheffen zijn of die zich bezig houden met
het plannen van hun dieet. We vragen personen
die letten op hun voeding/dieet.
Hoeveel proefpersonen?
We hebben 5 relevante proefpersonen kunnen
vinden.

Kirsten Propitius (50073396), Tim Ruiterkamp
(500747036), Marisa Alberda (500749635), Loc Nguyen
(500693514) en Britt Rademaker (500745149)
Klas: zee Datum: 20-01-17 Docent: Hovens

Doodat het nog
een prototype is
en nog niet alle
functies volledig
uitgewerkt zijn
onstond er soms
verwarring.

Hoe passen ze in de doelgroep?
Deze 5 personen waren letten allemaal erg op
hun voeding. Sommige houden al een app bij.
Ze trainen veel in de sportschool.
Setting
Alle 5 de testpersonen hebben de app getest in
de sportschool.

Veel testpersonen hadden niet
door dat ze op
het dit scherm
moesten tikken
en wachtten totdat de app geladen was.

1.
Het doorklikken vanaf het begin scherm
was onduidelijk, ze hadden niet door dat je op
het scherm moest tikken om door te gaan naar
de volgende pagina, ze dachten dat de app nog
aan het laden was.
2.
Veel testpersonen waren opzoek naar
een home knop. Als ze bijvoorbeeld een artikel hadden gescand en dan terug naar het
begin scherm wilde, klikte ze het terug knopje
aan waar na ze weer terug kwam in het scanschermpje.
3.
3 van de 5 testpersonen heeft niet zelf
de functie ‘diëtist toevoegen’ kunnen vinden.
Het was te klein om te zien en ze hadden de
functie niet onder instellingen verwacht maar
keken vaak bij de 3 opties van het toevoegen
van boodschappen.
4.
Om een product toe te voegen heb je 3
functies waar je uit kunt kiezen. Hugo gaf ons
de tip dat suggesties omgedraaid moet worden
met de zoek functie. De zoek functie moet vooraan komen te staan omdat mensen eerder zelf
een product willen zoeken dan een suggestie
kiezen.
Verder waren de andere functies duidelijk en
vanzelfsprekend. De taken werden goed
begrepen en voltooid.
“Ik ben nu aan het wachten totdat de app geladen
is” - Daan
“Het was iets met toevoegen toch? Ik heb echt
geen idee” - Mona
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Testverslag

de app notiﬁcaties
3. Conclusiesmag verzenden op
Wat betekent dit voor ons ontwerp?
We zijn al goed op weg er moeten de
alleenapp.
nog
wat belangrijke punten aangepast worden. De
punten die fout gingen bleken bij de meeste
testpersonen ook fout te gaan, we weten nu
dus, door middel van hun feedback, hoe we dit
kunnen oplossen. We gaan met elkaar overleggen wat we kunnen verbeteren en wat we
hetzelfde laten.

De functie ‘Dietist koppelen” was eerst te vinden
onder instellingen. Dit hebben we veranderd en
in het begin scherm gezet. De pagina zelf blijft
er wel hetzelfde uitzien.

Eerste ontwerp

Wat gaan we nog verder onderzoeken ?
Wat we nog willen onderzoeken is of de verbeting van ons app echt een verbetering is.
We gaan ook nog kijken of er functies in de
app zitten die niet genoeg gebruikt worden en
daardoor overbodig zijn geworden. Wanneer
we onze app hebben aangepast kunnen we het
nog een keer testen om te kijken of alles nu
wel duidelijk is.
Wat gaan we aanpassen?
We proberen zoveel mogelijk de bovenstaande
punten aan te passen en op te lossen. We gaan
in ons team nadenken hoe we dit het beste
kunnen doen zodat de kans dat het fout gaat of
niet lukt is uitgesloten.

Vernieuwde ontwerp

Om deze fouten uit te sluiten hebben we een
aantal functies samengevoegd omdat de meeste testpersonen deze functies gingen zoeken bij het toevoegen van boodschappen. We
hebben in het beginscherm de functie ‘diëtist
koppelen’ toevoegd, zodat je dat in één oogopslag kunt zien. Dit stond eerst verborgen onder
instellingen en was door geen een testpersoon
te vinden.
Ook hebben we de functie suggesties weg
gelaten en dit vervangen door supermarkt. Bij
de peer-feedback was dit namelijk slecht te
vinden.
Als laatste hebben we de zoek functie als eerste optie geplaatst, dit is wat vaak het eerst
gebruikt wordt.
Nu hebben we alle belangrijkste functies allemaal bij elkaar en is er een duidelijker overzicht.

Wanneer je op een veld klikt
komt er een toetsenbord
tevoorschijn

4. Reflectie op het testen
Wat ging er anders/beter/minder dan bij de eerdere tests?
Bij de eersere tests hadden we nog een paper
prototype. Hierdoor waren soms dingen moeilijker
te lezen/te begrijpen. Nu we een digitaal prototype
hebben is het veel overzichtelijker en hebben de
testpersoon een “app” voor zich waardoor, op dat
gebied, geen verwarring kon ontstaan.
Bij de eerdere tests waren nog veel meer fouten
dan bij deze test. Er zijn aan de hand van de vorige
tests al veel onderdelen uitgehaald, vervangen of
verplaatst.
Wat ook beter ging was dat de testpersonen veel
beter en sneller door de app konden klikken omdat
het visueel mooier was.
Wat deze laatste test vooral opviel was dat het allemaal dezelfde problemen waren bij bijna alle testpersonen, in voorgaande tests waren er veel meer
kleine en verschillende problemen. Nu hadden we
een duidelijker beeld wat er veranderd moest worden omdat iedereen er last van had.
Als laatste hebben we verborgen functies (onder
drop down menu’s) weggelaten omdat die meestal
niet gevonden werden in eerdere tests.
Hoe zou je het de volgende keer nog beter kunnen doen?
De volgende keer zouden we het nog beter kunnen
doen door testpersonen te zoeken die gewichtheffer zijn én letten op hun ideet. Hierdoor hebben
we nog relevantere testpersonen en kunnen we
nog betere feedback krijgen van iemand die bijna
precies in hetzelfde schuitje zit als Teun.
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Flowcart eerste digitale ontwerp
Tim Ruiterkamp | 500749635 | 19 december 2016

Pop up scherm
met de vraag of
de app notiﬁcaties
mag verzenden op
de app.

De ingevulde gegevens staan
in het input veld, de gebruiker
kan nu het account deﬁnitief
registreren

Wanneer je op een veld klikt
komt er een toetsenbord
tevoorschijn

Happy ﬂow

Hier kan je meldingen
uit/aan zetten en het tijdstip
van de meldingen bepalen

Hier is een overzicht van
de dagen per week

Hier wordt het tijdstip
van de melding aangepast

Wanneer je op de dag klikt
krijg je een overzicht van
ontbijt, lunch en avondeten waar
je gerechten kunt toevoegen/zien

Wanneer de meldingen uit
staan is het niet mogelijk
om het tijdstip aan te passen

Om gemakkelijk producten toe
te voegen is er de mogelijkheid
om ze te scannen

Om gegevens op te slaan is
het noodzakelijk om een
account aan te maken, dat
gebeurt hier

Als je op verwijder
account klikt
krijg je dit scherm te
zien om te voorkomen
dat je het per ongeluk
verwijderd

De barcode wordt gescand en
Het artikel wordt herkend
er verschijnt een groen veld
en de gebruiker krijgt de
overheen
mogelijkheid om nog meer te scannen
of het toe te voegen

Het account is aangemaakt en Er zijn drie mogelijkheden om
Het product wordt geselecteerd Het product is toegevoegd
Er is gekozen voor
de persoon wordt begroet,
een product te zoeken:
en verschijnt onder het
suggesties, hieronder staan en er verschijnt onderaan een
vanuit hier kan die producten
balk om het product toe te
suggesties, zoeken en
dagdeel
suggesties die passen bij
toevoegen
voegen
scannen
het dagdeel
aan het dagdeel

De eerste keer dat je op het scherm
komt zijn er nog geen
zoekresultaten

Wanneer je gaat
zoeken, verschijnt
dit scherm om te vinden
wat je zoekt

Het overzicht van
de zoekresultaten
en/of gerelateerd aan
de zoekopdracht

De mogelijkheid om
1 of meerdere
producten toe te
voegen aan het dagdeel

Om ervoor te zorgen dat
de gebruiker niet vergeet
wat hij de volgende dag eet,
krijgt hij een dag van te voren
een notiﬁcatie over
wat die moet halen/checken

Wanneer er op het vinkje wordt geklikt
wordt het een kruisje om het deﬁntief
te verwijderen
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Algemene vragen vooraf (waarmee je laat zien dat de testpersoon in de doelgroep past)
Naam testpersoon:

Billy

Leeftijd:
Internetgebruik:
Voeding:

veel
Ja, ze eet nu een maand geen suiker.

Plannen:

-

Scenario (Beschrijf hier de context, maar zeg niets voor)
Geef een korte inleiding
Je bent een topsporter die naar de Olympische spelen wil.
over de gebruikssituatie,
Wat moeilijk voor je is, is het vooruitplannen van je
zodat de gebruiker zich in
voeding/dieet. Ook vind je het moeilijk om vooruit te
kan leven
plannen met het halen van je boodschappen.
Taken ( Beschrijf hier de taken waarmee je de onderzoeksvragen onderzoekt. Let op: zeg niets
voor!))

Zet de notificaties aan
in de app

Makkelijk te vinden.

Voeg een gerecht toe
aan het ontbijt van
maandag

Dit ging snel en makkelijk. Het was niet duidelijk wanneer
het gerecht is toegevoegd.

Inleiding vooraf (op gemak stellen, aanmoedigen hardop denken, toestemming filmen)
Wat ga je zeggen om
Als eerste stellen we de gebruiker op zijn/haar gemak en
te beginnen?
vragen we hem/haar hardop te denken. We introduceren
onze app met een korte uitleg over de belangrijkste
acties/doelen van de app.
Algemene vragen vooraf (waarmee je laat zien dat de testpersoon in de doelgroep past)
Naam testpersoon:
Leeftijd:
Internetgebruik:
Voeding:

Cas
veel
Ja heel erg

Plannen:

Nee

Scenario (Beschrijf hier de context, maar zeg niets voor)
Geef een korte inleiding
Je bent een topsporter die naar de Olympische spelen wil.
over de gebruikssituatie,
Wat moeilijk voor je is, is het vooruitplannen van je
zodat de gebruiker zich in
voeding/dieet. Ook vind je het moeilijk om vooruit te
kan leven
plannen met het halen van je boodschappen.
Taken ( Beschrijf hier de taken waarmee je de onderzoeksvragen onderzoekt. Let op: zeg niets
voor!))

Scan een product (die
Dit ging makkelijk.
je zou zien als je in een
supermarkt was)
Bekijk of er een
supermarkt in de buurt
is waar je
boodschappen kunt
doen
Voeg je diëtist toe aan
jouw dieetplanner
Vragen voor na de test
Waar liep je tegenaan?

-

Wat
duidelijk/gemakkelijk?

De lay-out is mooi en overzichtelijk.

Ontbreekt er iets?

Nee

Account koppelen was lastig te vinden.

Het vinden van het koppelen van een diëtist

Algemene vragen vooraf (waarmee je laat zien dat de testpersoon in de doelgroep past)
Naam testpersoon:
Leeftijd:
Internetgebruik:
Voeding:

Daan
Veel
Ja

Plannen:

Ja, heeft hier apps voor gebruikt.

Scenario (Beschrijf hier de context, maar zeg niets voor)
Geef een korte inleiding
Je bent een topsporter die naar de Olympische spelen wil.
over de gebruikssituatie,
Wat moeilijk voor je is, is het vooruitplannen van je
zodat de gebruiker zich in
voeding/dieet. Ook vind je het moeilijk om vooruit te
kan leven
plannen met het halen van je boodschappen.
Taken ( Beschrijf hier de taken waarmee je de onderzoeksvragen onderzoekt. Let op: zeg niets
voor!))

Zet de notificaties aan
in de app

Makkelijk te vinden.

Voeg een gerecht toe
aan het ontbijt van
maandag

Duurde even voordat hij wist wel icoontje hoorde bij het
zoeken van een product.

Scan een product (die
Dit ging makkelijk.
je zou zien als je in een
supermarkt was)
Bekijk of er een
supermarkt in de buurt
is waar je
boodschappen kunt
doen
Voeg je diëtist toe aan
jouw dieetplanner
Vragen voor na de test
Waar liep je tegenaan?

-

Wat
duidelijk/gemakkelijk?

De app is overzichtelijk.

Ontbreekt er iets?

Een terug knop

Account koppelen was lastig te vinden.

Het vinden van het koppelen van een diëtist

Zet de notificaties aan
in de app

Dit was makkelijk te vinden.

Voeg een gerecht toe
aan het ontbijt van
maandag

Dit ging makkelijk.

Scan een product (die
Hij wist niet helemaal hoe hij terug bij het beginscherm
je zou zien als je in een moest komen. Toen hij daar eenmaal was, was het
supermarkt was)
duidelijk hoe je een product kan scannen.
Bekijk of er een
supermarkt in de buurt
is waar je
boodschappen kunt
doen
Voeg je diëtist toe aan
jouw dieetplanner
Vragen voor na de test
Waar liep je tegenaan?

-

Wat
duidelijk/gemakkelijk?

De app was duidelijk en overzichtelijk.

Ontbreekt er iets?

Nee.

Dit was snel gevonden.

Terug komen naar het beginscherm vanaf de instellingen.

Inleiding vooraf (op gemak stellen, aanmoedigen hardop denken, toestemming filmen)
Wat ga je zeggen om
Als eerste stellen we de gebruiker op zijn/haar gemak en
te beginnen?
vragen we hem/haar hardop te denken. We introduceren
onze app met een korte uitleg over de belangrijkste
acties/doelen van de app.
Algemene vragen vooraf (waarmee je laat zien dat de testpersoon in de doelgroep past)
Naam testpersoon:
Leeftijd:
Internetgebruik:
Voeding:

Mona
21
Veel
Druk met voeding bezig omdat ze meedoet aan een
bodybuilder wedstrijd.

Plannen:

Ja, een dieet plan.

Inleiding vooraf (op gemak stellen, aanmoedigen hardop denken, toestemming filmen)
Wat ga je zeggen om
Als eerste stellen we de gebruiker op zijn/haar gemak en
te beginnen?
vragen we hem/haar hardop te denken. We introduceren
onze app met een korte uitleg over de belangrijkste
acties/doelen van de app.
Algemene
vooraf
(waarmee je laat zien dat de testpersoon in de doelgroep past)
Inleiding vragen
vooraf (op
gemak stellen, aanmoedigen hardop denken, toestemming filmen)

Naam
testpersoon:
Wat ga
je zeggen om Hugo
Als eerste stellen we de gebruiker op zijn/haar gemak en
Leeftijd:
te beginnen?
vragen we hem/haar hardop te denken. We introduceren
Internetgebruik:
Veel
onze app met een korte uitleg over de belangrijkste
Voeding:
Let
erg op zijn voeding
acties/doelen
van de app.
Algemene vragen vooraf (waarmee je laat zien dat de testpersoon in de doelgroep past)
Plannen:
Ja, hij gebruikt hier een app voor
Naam testpersoon:
Mona
Leeftijd:
21 , maar zeg niets voor)
Scenario (Beschrijf hier de context
Internetgebruik:
Geef
een korte inleiding
JeVeel
bent een topsporter die naar de Olympische spelen wil.
over
de gebruikssituatie,
Voeding:
Druk
met voeding
bezig
omdat
ze meedoetvan
aan
Wat
moeilijk
voor je is,
is het
vooruitplannen
jeeen
zodat de gebruiker zich in
bodybuilder wedstrijd.
voeding/dieet.
Ook
vind
je
het
moeilijk
om
vooruit
te
kan leven
plannen met het halen van je boodschappen.
Plannen:
een dieet
plan.
Taken
( Beschrijf hier de taken Ja,
waarmee
je de onderzoeksvragen
onderzoekt. Let op: zeg niets
voor!))

Zet
de notificaties
ging, erg
Scenario
(Beschrijfaan
hier deDit
context
maarmakkelijk.
zeg niets voor)
inGeef
de app
een korte inleiding
Je bent een topsporter die naar de Olympische spelen wil.
over de gebruikssituatie,
Wat moeilijk voor je is, is het vooruitplannen van je
zodateen
de gebruiker
Voeg
gerecht zich
toe in Hijvoeding/dieet.
vond het lastigOok
om vind
te begrijpen
welk icoontje
was te
je het moeilijk
om vooruit
kan leven
aan het ontbijt van
stond
voor met
het zoeken
vanvan
eenjeproduct
die je wilt
plannen
het halen
boodschappen.
maandag
toevoegen.
Taken ( Beschrijf hier de taken
waarmee je de onderzoeksvragen onderzoekt. Let op: zeg niets
voor!))

Scan
eennotificaties
product (die
meteen.
Zet de
aan DitZevond
hadhij
snel
door dat de notificaties onder instellingen
jeinzou
de zien
app als je in een
staan.
supermarkt was)

Voeg een gerecht toe
Dit ging makkelijk.
het ontbijt
van in ofaan
er een
supermarkt
maandag
de
buurt is waar je
boodschappen kunt
ScanBekijk
een product (die
Dit was makkelijk te vinden.
doen
je zou zien als je in een
Voeg
je diëtistwas)
toe aan Omdat hij al de notificaties aan had gezet, had hij nog
supermarkt
jouw dieetplanner
onthouden dat je daar ook een diëtist kan toevoegen.
Vragen voor na de test
Bekijk
ofje
ertegenaan?
een
- grootste probleem waar hij tegen aan liep was het
Waar
liep
Het
supermarkt in de buurt begrijpen welk icoontje voor het zoeken is.
is waar je
Wat
De app zelf was erg duidelijk
boodschappen kunt
duidelijk/gemakkelijk?
doen
Ontbreekt er iets?
Nee
Voeg je diëtist toe aan Dit ging erg lastig. Moeite met het vinden van het
jouw dieetplanner
toevoegen van de diëtist.
Vragen voor na de test
Waar liep je tegenaan? Het vinden van het toevoegen van een diëtist.
Wat
duidelijk/gemakkelijk?

De app zelf is duidelijk.

Ontbreekt er iets?

Ze miste niks.

Scenario (Beschrijf hier de context, maar zeg niets voor)
Geef een korte inleiding
Je bent een topsporter die naar de Olympische spelen wil.
over de gebruikssituatie,
Wat moeilijk voor je is, is het vooruitplannen van je
zodat de gebruiker zich in
voeding/dieet. Ook vind je het moeilijk om vooruit te
kan leven
plannen met het halen van je boodschappen.
Taken ( Beschrijf hier de taken waarmee je de onderzoeksvragen onderzoekt. Let op: zeg niets
voor!))

Zet de notificaties aan
in de app

Ze had snel door dat de notificaties onder instellingen
staan.

Voeg een gerecht toe
aan het ontbijt van
maandag

Dit ging makkelijk.

Scan een product (die
Dit was makkelijk te vinden.
je zou zien als je in een
supermarkt was)
Bekijk of er een
supermarkt in de buurt
is waar je
boodschappen kunt
doen
Voeg je diëtist toe aan
jouw dieetplanner
Vragen voor na de test
Waar liep je tegenaan?

-

Dit ging erg lastig. Moeite met het vinden van het
toevoegen van de diëtist.
Het vinden van het toevoegen van een diëtist.
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Week 3

Zee

Groep 1

geef een score van 1

op zich nemen )

Extra ruimte voor opmerkingen

Totaalscore, geef een cijfer 1 -10

Top

:

Feedback over het functioneren deze week
Tip

(werk af, komt op tijd, communiceert)

Praktijk

(taken goed uitvoeren, op tijd hulp vragen)

Verantwoordelijkheid

(actief taken/rollen

Actieve rol

(luisteren, overleggen , ondersteunen )

Samenwerking

(is de tea mgenoot betrokken bij het teamwo

Teamfunctioneren
Betrokkenheid

Welke taak was meer werk dan
gedacht?
Welke taak was lastiger dan gedacht?

Week

Klas

Teamnaam

Extra ruimte voor opmerkingen:

Totaalscore, geef een cijfer 1-10

Top

rk)

-5

Feedback over het functioneren deze week
Tip

(werk af, komt op tijd, communiceert)

Praktijk

(taken goed uitvoeren, op tijd hulp vragen)

Verantwoordelijkheid

(actief taken/rollen op zich nemen )

Actieve rol

(luisteren, overleggen, ondersteunen)

Samenwerking

(is de teamgenoot betrokken bij het teamwork)

Teamfunctioneren geef een score van 1-5
Betrokkenheid

Welke taak was meer werk dan
gedacht?
Welke taak was lastiger dan gedacht?

1

Zee

Klas
Week

Team 1

Teamnaam
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5, gaat verantwoordelijk
met taken en afspraken om
5, verantwoordelijk

3, overlegd en ondersteunt
veel
4, neemt veel taken op zich

22 punten: 8,8

15 punten: 6

22 punten: 8,8

21 punten: 8,4

Erg goed samengewerkt en Veel taken op zich genomen Erg verantwoordelijk, denkt Erg verantwoordelijk en
iedereen erg actief geweest en goed uitgevoerd
goed na in team verband
houdt de groep scherp

Paper prototype had netter Kan niet met iedereen even
goed werken, werk eraan
gemogen

5, gaat verantwoordelijk
met taken en afspraken om
2, mag meer communiceren 5, verantwoordelijk
en wat meer letten op tijd

4, werk in orde

Hoeveelheid paper prototype

Paper prototype

Britt Rademaker
•
Paper prototype
• Materiaal digitaliseren
•
•
•
•
•
•

7

Je hebt een actieve houding
en geeft relevante input.

Af en toe langer nadenken
over hoe iets overkomt tijdens
het communiceren.

5 Je levert goed werk en
komt je afspraken na

4 Je voert de taken uit die je
krijgt opgedragen en vind het
belangrijk deze optijd af te hebben

3 Je maakt de opdrachten
die je worden opgedragen

4 Je luistert en overlegd goed,
daarnaast geef je goede input.

4, bespreekt alles met team 4, bespreekt alles met team

Flowchart

Paper prototype

Tim Ruiterkamp
• Paper prototype
• Flowchart
•
•
•
•
•
•

7.5

4, luistert goed naar advies 4, probeert teamleden veel
anderen
te helpen
3, mag meer eigen inbreng 4, neemt vaak initaitief

Buiten het samenwerken
Beter afspraken na komen
om wat meer communiceren

4, iedereen erg betrokken
en veel samengewerkt
5,erg productief samen
gewerkt
4, taken worden zonder
discussie opgenomen
5, taken zijn allemaal goed
uitgevoerd
4, alles was optijd af en er
was goede communicatie

2, mag meer eigen inbreng

Flowchart

Paper prototype
Geef ook aan waarom

Paper prototype

Team
Paper prototype

8

Je pakt snel taken op en
levert goed werk.

Iedereen heeft een actieve
werkhouding en zet zich
goed in voor het team.

5 Je levert goed werk,
komt je afspraken na en
wil graag helpen

5 Iedereen in het team levert goed
werk en komt zijn afspraken na

Wat betrokkener raken bij
de groep door middel van
vragen stellen etc.

4 Je voert de taken uit die je
krijgt opgedragen en vraagt
of je kunt helpen

4 Iedereen is zich wel bewust
over dat wat zij moeten doen
en dat ze om hulp kunnen vragen

Nauwer betrokken raken
om een beter op de hoogte
te zijn.

4 Je bent bereid mensen te helpen
en stelt vaak vragen

4 Je luistert en overlegd goed
en bent bereid meer te helpen

3 Je bent redelijk betrokken
in het team maar laat niet altijd
wat van je horen

Benchmark

Benchmark

4 Je bent betrokken bij het team
en bent erg behulpzaam

Benchmark

Marisa
• Benchmark
• A day of bevindingen
• Materiaal digitaliseren
•
•
•
•
•

Benchmark

Loc
• Benchmark
• A day of bevindingen
•
•
•
•
•
•

4 Er worden veel taken zonder
discussie opgenomen en
uitgevoerd

5 De opdrachten worden gemakkelijk
samen, in overleg, uitgevoerd.

3 Het team moet af en toe
wat vaker vragen stellen
over de status van de opdracht

Taken deze week
Loc Nguyen
• Materiaal digitaliseren
•
Paper prototype
• Flowchart
•
•
•
•
•

Benchmark

Benchmark
Geef ook aan waarom

Teamformulier

Benchmark

Team

Taken deze week
Tim
•Opzetten projectstructuur
•Teamformulier
•Benchmark
•Inleveren project
•
•
•
•

Flowchart

Paper prototype

Marisa Alberda
• Paper prototype
•
Flowchart
•
Teamformulier
•
•
•
•
•

8.5

Je Stelt je actief op en hebt
een goede werkhouding, hiernaast
lever je goed werk op.

Tijdens de communicatie
wat langer de tijd nemen om
vragen te stellen/beantwoorden.

5 Je levert goed werk,
komt je afspraken na
en communiceert goed

4 Je houdt rekening met de
deadline en bent erg bezig
met dat alles optijd af is

4 Je doet vaak dingen uit jezelf
en bent bereid om opdrachten op
te pakken

4 Je luistert en overlegd goed
en zet je goed in voor het project

5 je bent nauw betrokken
bij het team en reageert erg snel

Benchmark

Debrieﬁng

Britt
• Debrieﬁng
• A day of
• A day of bevingen
• Benchmark
•
•
•
•

4

Zee

Team 1

Zee
Week 5

Klas
Week

Extra ruimte voor opmerkingen:

Totaalscore, geef een cijfer 1-10

Top

Feedback over het functioneren deze week
Tip

(werk af, komt op tijd, communiceert)

Praktijk

(taken goed uitvoeren, op tijd hulp vragen)

Verantwoordelijkheid

(actief taken/rollen op zich nemen )

Actieve rol

(luisteren, overleggen, ondersteunen)

Samenwerking

Team

8

Verslag

Britt Rademaker
•Verslag
•Nieuwe
flowchart
•
•
•
•
•
•

-

3, kan soms iets actiever

Iets actiever communiceren

8

10

9

Heeft vaak goeie
inbreng.

Iedereen is bereid elkaar
te helpen

9.5

Meer communiceren
Zorgt ervoor dat alles ruim
Helpt teamleden vaak.
voor deadline word ingelverd Reageert ook snel op vragen
Erg verantwoordelijk

5 Bespreekt alles met 5 Bespreekt alles met 5 Bespreekt alles met
team
team
team
4 meld meteen wanneer ze het 5 ondersteunt teamleden 5 ondersteunt teamleden
druk heeft.
goed
goed
5 neemt vaak initiatief om 5 neemt vaak de lastige 3 Doet vooral eigen taak
overige taken te doen
taken.
5 voer taken goed uit en meld 5 voer taken goed uit en 5 voert taken goed uit
Optijd wanneer ze niet kan. vraagt optijd hulp
5 werk op tijd en
5 werk op tijd en
3 werk op tijd maar
communiceert vaak
communiceert vaak
communicert minder

Presentatie

Presentatie

Marisa Alberda
•Presentatie
•
•
•
•
•
•
•

8

Teamlid 5
•
•
•
•
•
•
•
•

Neemt taken op zich als dat Maakt alsnog taken af terwijl
ze ziek is
nodig is

-

4, verantwoordelijk en heeft 4, verantwoordelijk en vraagt
af en toe om hulp
weinig hulp nodig
4, is optijd af
5, is optijd af

4, schiet vaak te hulp

digitaliseren

Verslag

5, werkt goed samen

-

-

•
•
•
•
•
•

Marisa
• Schermen schetsen
• Testverslag maken

5, luistert en overlegt goed. 5, luistert en overlegt goed.
Goede ideeën.
Veel ingeving.

5, werkt goed samen

-

Editen

Tim
• Testfilmpje editen
• Schetsen maken
• Aanvullen resultaten
•
•
•
•
•

Tim Ruiterkamp
•Verslag
•Prototype
digitaliseren
•Verslag
verbeteren
•
•
•
•
•
Prototype

In marvel zetten

Britt
• Schermen schetsen
• Testfilmpje editen
• Draaiboek digitaliseren
•
•
•
•
•

De teamformulier
Verslag
omzetten naar een word

Storyboards

Loc Nguyen
•Story boards
•Verslag
controleren
•
•
•
•
•

Taken deze week

7

Denkt goed mee

Kom optijd

2, is vaak te laat

3, voert taken goed uit maar
redelijk minaal

3, soms wat minder actief

5, luistert mee en overlegt

4, denkt goed mee

-

In marvel zetten

Taken deze week
Loc
• Testverslag maken
•
•
•
•
•
•
•

Beter taken verdelen, omdat
sommige teveel doen

word goed gecommuniceerd

5 Alle taken zijn goed
uitgevoerd
5 Werk is op tijd af en er

verdeeld alhoewel niet gelijk

4 Iedereen werkt goed
samen.
5 Team is vaak bereid
om elkaar te helpen
4 Taken worden makkelijk

Geef ook aan waarom

Verslag

Team
Verslag

Goede samenwerking

4, optijd af

4, de meesten zetten zich
actief in
5, iedereen vraagt optijd
hulp

5, veel overleg

5, iederen denkt goed mee

Geef ook aan waarom

Testpersoon vinden

(is de teamgenoot betrokken bij het teamwork)

Teamfunctioneren geef een score van 1-5
Betrokkenheid

Welke taak was meer werk dan
gedacht?
Welke taak was lastiger dan gedacht?

Team 1

Teamnaam

Extra ruimte voor opmerkingen:

Totaalscore, geef een cijfer 1-10

Top

Feedback over het functioneren deze week
Tip

(werk af, komt op tijd, communiceert)

Praktijk

(taken goed uitvoeren, op tijd hulp vragen)

Verantwoordelijkheid

(actief taken/rollen op zich nemen )

Actieve rol

(luisteren, overleggen, ondersteunen)

Samenwerking

(is de teamgenoot betrokken bij het teamwork)

Teamfunctioneren geef een score van 1-5
Betrokkenheid

Welke taak was meer werk dan
gedacht?
Welke taak was lastiger dan gedacht?

Week

Klas

Teamnaam

34

Zee

Week 6

Klas
Week

Week 7

Week

op zich nemen )

Extra ruimte voor opmerkingen

Totaalscore, geef een cijfer 1 -10

Top

:

Feedback over het functioneren deze week
Tip

(werk af, komt op tijd, communiceert)

Praktijk

(taken goed uitvoeren, op tijd hulp vragen)

Verantwoordelijkheid

(actief taken/rollen

Actieve rol

(luisteren, overleggen , ondersteunen )

Samenwerking

rk)

geef een score van 1 -5
(is de tea mgenoot betrokken bij het teamwo

Teamfunctioneren
Betrokkenheid

Welke taak was meer werk dan
gedacht?
Welke taak was lastiger dan gedacht?

Zee

Team 1

Klas

Teamnaam

Extra ruimte voor opmerkingen:

Gaat gelijk aan de gang

9

Alles is ruim optijd af.

iedereen zet zich goed in.

8

Niet alles op het laatste
moment afmaken.

Meer communiceren.

10

Werkt hard.

Neem niet al het werk op
je.

5 Bespreekt veel met het
5 Bespreekt alles met het
team.
team.
4 Luisterd goed naar andere 5 Luisterd en ondersteund
andere goed.
5 Taken worden goed en
4 Neemt snel een rol op
5 Neemt veel rollen opzich
eerlijk verdeeld.
zich
5 Alle taken zijn goed en op- 5 Voert de taken goed uit.
5 Zorgt dat de taken goed
tijd uitgevoerd.
worden uitgevoerd.
4 Het werk is optijd af.
3 Werk is op tijd af.
5 Al het werk is ruim optijd
af.

4 Iedereen werkt goed
samen.
4 er wordt goed overlegd.

Geef ook aan waarom

Storyboard opnieuw bedenken Presentatie maken
Presentatie

Presentatie in elkaar zetten

Britt Rademaker
• Pesentatie maken
• Eindverslag afmaken
•
•
•
•
•
•

6

Communiceert goed

Actievere houding

3, reageert snel als er iets
gevraagd wordt

-

2, kan actiever en meer rollen
op zich nemen

4, werkt goed samen

3, kan iets meer meedenken
met de groep

Loc
•
•
•
•
•
•
•
•

Storyboard tekenen

Taken deze week
Loc Nguyen
• Storyboard verbeteren
• Presenteren
•
•
•
•
•
•

8

4, optijd

4, vraagt hulp over wat het
beste is om te doen

5, past gelijk de dingen aan in
het prototype

4, overlegt met de groep voor
een aanpassing

4, denkt goed mee

De juiste passende oplossing
vinden.

Taken deze week
Tim
• Aanpassen digitale prototype
•
•
•
•
•
•
•

Team
Presentatie

8

Goede taakverdeling

Top
Totaalscore, geef een cijfer 1-10

Meer dingen samen doen

5, alles optijd en de communicatie is goed

5, taken worden netjes
uitgevoerd

3, taken waren niet helemaal
gelijk verdeeld

5, veel overleg in de app

5, goede teamwork en
verdeling van de taken

Geef ook aan waarom

De app aanpassen

Testpersonen vinden in de
sportschool

Team

Feedback over het functioneren deze week
Tip

(werk af, komt op tijd, communiceert)

Praktijk

(taken goed uitvoeren, op tijd hulp vragen)

Verantwoordelijkheid

(actief taken/rollen op zich nemen )

Actieve rol

(luisteren, overleggen, ondersteunen)

Samenwerking

(is de teamgenoot betrokken bij het teamwork)

Teamfunctioneren geef een score van 1-5
Betrokkenheid

Welke taak was meer werk dan
gedacht?
Welke taak was lastiger dan gedacht?

Team 1

Teamnaam

35

10

Alles is optijd af.

Meer overleggen.

5 Bespreek alles met het
team.
5 Ondersteund de andere
uit het team goed.
5 Neemt makkelijke een rol
op zich.
5 Alle taken zijn taken zijn
goed uitgevoerd.
5 Al het werk is optijd af.

Team reflectie invullen

Team reflectie invullen

Tim Ruiterkamp
• Team reflectie
• Presenteren
•
•
•
•
•
•

8

Zet zich gelijk in voor de groep

is

Aangeven als iets te veel werk

4, otijd

4, vraagt om hulp als ze ergens
niet uitkomt

4, neemt taken op zich en voert
die goed uit

4, werkt goed samen

4, gelijk heel betrokken in de
nieuwe groep

4 testpersonen vinden

Testverslag

Kirsten
• Testen met relevante personen
• Testverslag

9,5

Het werk is verzorgd.

Meer overleggen.

5 De taken zijn verzorgd
uitgevoerd.
5 Al het werk is optijd af.

5 Bespreekt alles met het
team
5 Ondersteund de andere
team leden.
4 Werkt actief de taken uit.

Presentatie maken

Team formulier invullen

Kirsten Propitius
• Presentatie maken
• Team formulier
•
•
•
•
•
•

4 testpersonen vinden

Britt
• Testen met relevante personen
• Flimpjes bewerken
• Verslag bijwerken
•
•
•
•
•

