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Het ontwerpproces week 1-2

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Onderzoek fase

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Mindmap maken van de locatie

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Ik wil zo veel mogelijk locaties bij elkaar
zetten in 1 mindmap en er zo een goed
overzicht krijgen van welke het beste voor
mij geschikt is

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb een A4 vel gepakt en hier alle
mogelijke locaties die ik kon bedenken op
gezet. Ik heb hier toen afwegingen gemaakt
tussen verschillende locaties en en kwam uit
dat ik het beste Rotterdam kon kiezen. Dit is
omdat ik hier al heel mijn leven woon en hier
veel over weet. Ook denk ik dat rotterdam
nog een goed fiets concept mist.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Het heeft opgleverd dat ik weet welke
locatie ik ga gebruiken en ik weet ook
waarom. Zonder het gebruiken van
deze methode had ik dit niet geweten
en had ik zomaar een locatie gekozen.
Nu weet ik dat ik hier veel vanaf weet
en dat ik ook een leuke stad vind waar
ik al heel mijn leven woon. Daardoor
kan ik goed inspelen op wat er nodig in
de stad.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

De volgende stap is onderzoek doen
naar welk bedrijf mij het beste kan
helpen als sponsor.

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Onderzoek fase

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Mindmap maken van de mogelijke sponsors

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Ik ga een mindmap maken met Rotterdamse
bedrijven. Dit ga ik doen omdat ik
Rotterdam als stad heb en hieruit kan ik op
maken welk bedrijf ik toepasselijk vind.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb een A4 vel gepakt en hier alle
mogelijke bedrijven uit rotterdam op. De
bedrijven hoeven niet percee Rotterdams te
zijn van oorsprong maar wel veel te zeggen
hebben over Rotterdam.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

De methode heeft opgeleverd dat ik
erachter kwam dat het nu de Shell eco
marathon is en dat Shell hiermee wilt
laten zien dat ze toch om het millieu
geven. Shell is een groot bedrijf in
Rotterdam en daarom heb ik ervoor
gekozen om Shell te gebruiken. Shell is
geen bedrijf waar je aan denkt als je
aan een sponsor van een fietsbedrijf
denkt maar mij lijkt het juist wel een
leuke twist. Ook is Shell een erg rijk
bedrijf met een altijd goede jaaromzet.
Zelfs als de olieprijzen dalen, dus het is
hiermee ook een goede en
betrouwbare partner.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Nu ik mijn sponsor heb ga ik meer
onderzoek doen naar de doelgroep.

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Onderzoek fase

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Deskresearch naar gebruiker

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Ik heb gekozen voor deze methode gekozen
zodat ik op sites kan zoek naar wat fietsers
interessant vinden en wat hun behoeftes zijn.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik ben op internet gaan zoeken in in boekjes
die ik thuis had zoals het stedenboek van
Nederland. In deze boeken stonden ook
leuke plekken om te bezoeken maar zijn al
wel een beetje achterhaald. Op het internet
staat recentere informatie. Op internet zijn
veel sites over fietsen zoals de fietsersbond
hier staan routes en tip op over veiligheid en
leuke routes.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Het heeft mij opgeleverd dat mensen
die een fietstour doen ook veel
onderweg willen zien en leuke
activiteiten onderweg zijn zoals een
kopje koffie drinken of iets bezichtigen
zoals een museum. Ook staat veiligheid
heel hoog in het vaandel dit merk je op
de sites die gaan over fietsen. Het gaat
hier veel over veiligheid.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Ik ga nu observeren in het centrum wat
voor soort fietsers hier fietsen. Zo heb je
mensen die van A naar B gaan en
recreatie fietsers. Ik ga onderzoeken
wat ik het meeste zie.

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Onderzoek fase

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Observatie in de stad Rotterdam

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Ik heb gekozen voor het observeren in de
stad om te kijken hoeveel mensen er nou
recreatief fietste. Zo kom je erachter
hoeveel mensen fietsen om van A naar B te
komen en hoeveel mensen fietsen voor een
tour.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Iik ben zelf op de fiets gestapt en ben door
de stad gaan fietsen. Ik ben thuis begonnen.
Dit is bij Metrostation Kralingse Zoom en ben
gefietst door Kralingen naar Noord en via
Centraal Station terug door het centrum
langs school via Oostplein terug naar huis.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Ik kwam erachter dat ik geen mensen
ben tegengekomen die aan het fietsen
waren met een tour. Ik ben wel mensen
tegengekomen die recreatief aan het
fietsen waren. Toch was het overgrote
deel aan het fietsen van A naar B.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Mijn volgene stap zal het
locatieonderzoek zijn. Dit heb ik samen
gedaan met de vorige opdracht naar
het onderzoeken van de gebruiker.

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Onderzoek fase

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Locatieonderzoek stad Rotterdam

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Ik ben door de stad gaan fietsen om zo te
kijken wat de beste plekken zijn om mijn
fietsroute te laten lopen. Ik had al wat
deskresearch gedaan maar door echt zelf
te fietsen kom je er toch het beste achter.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Iik ben zelf op de fiets gestapt en ben door
de stad gaan fietsen. Ik ben thuis begonnen.
Dit is bij Metrostation Kralingse Zoom en ben
gefietst door Kralingen naar Noord en via
Centraal Station terug door het centrum
langs school via Oostplein terug naar huis.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Ik ben erachter gekomen dat er in de
stad Rotterdam best veel plekken
opengebroken zijn. Dit is altijd al zo
maar normaal gesproken fiets ik hier
omheen. Nu ik echt aan het opletten was
viel het me pas op dat het best een
veiligheidsrisico met zich mee kan
brengen. Dit komt omdat er mensen
kunnen meedoen aan de fietstour die
niet goed kunnen fietsen en dan is een
opgebroken straat best gevaarlijk. Wat
wel opviel is dat er wel goede
voorzieningen zijn getroffen voor een
alternatieve route.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Ik ga nu desk research doen naar
andere fietsverhuursystemen in andere
steden.

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Onderzoek fase

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Dmv deskresearch

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Bij het deskresearch ben ik opzoek gagaan
naar andere fietsverhuur bedrijven in grote
steden in Europa.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb zelf desk research gedaan over
fietsverhuurbedrijven in andere steden. Ik
ben begonnen om in de lonely planet
opzoek te gaan naar fietsverhuur bedrijven

-

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Het desk research heeft de volgende
resultaten opgeleverd.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Ik ga hierna fieldresearch doen bij de
RET.

De interactie tussen de gebruikers
De touchpoints van het product
Duidelijkheid en mogelijkheden

-

De websites zijn erg onduidelijk en
vaak in de taal van het land.
Hierdoor zijn ze niet goed
afgestemd op toeristen.
- In veel steden zoals barcelona zijn
de fietsen niet makelijk toegankelijk
voor toeristen.
- Er zijn veel bedrijven die vanaf een
plek werken waardoor je ver moet
reizen als de site of informatie wel
duidelijk is.

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Onderzoek fase

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Dmv Fieldresearch

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Bij het fieldresearch ben ik opzoek gagaan
naar andere de bewegwijzing van de RET.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb de lokatie persoonlijk gaan
bezoeken. Dit was het metrostation
capelsebrug. Hier heb ik gekeken naar de
betaalmogelijkheden en hoe je je kaartje
kan halen/opladen. Ook heb ik gekeken
naar andere mogelijkheden, ik vond een
paal waar je je bestellingen kon ophalen.

-

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Het field research heeft de volgende
resultaten opgeleverd.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

We gaan door naar de conclusie

De interactie tussen de gebruikers
De touchpoints van het product
Duidelijkheid en mogelijkheden

-

De bewegwijzing en oplaadpunten
voor de OV-chipkaart zijn goed
aangegeven en erg duidelijk.
- Door de grote M die buiten staat is
het ook direct duidelijk dat daar de
metro is.
- Door personeel die aanwezig is kan
je altijd persoonlijk vragen stellen.
Dit is wel alleen mogelijk bij de
grote metro stations.
- Betalen is mogelijk Pin en Cash

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Conclusie fase 1 onderzoek

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Mindmap: locatie & bedrijven
Deskresearch gebruiker
Observatie gebruiker in de stad
Locatieonderzoek Rotterdam
Deskresearch naar fietsverhuursystemen
Fieldresearch bij de RET terminals

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Door het gebruiken van de bovengenoemde
methodes krijg je een breed beeld van de
gebruikers en het bedrijf. Ook kan je zo
goed onderzoeken hoe andere bedrijven te
werk gaan.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik ben begonnen met het maken van
mindmaps van de locaties en de bedrijven
hier heb ik er direct 1 uit gekozen. Toen ben
ik gaan onderzoeken wat de gebruiker wilt.
Daarna ben ik onderoek gaan doen naar
de stad Rotterdam en de Routes. Hierna ben
ik gaan onderzoeken wat andere bedrijven
al doen en wat voor terminals zij gebruiken.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Het heeft mij opgeleverd dat ik in het
de onderzoeksfase al tot veel resultaten
ben gekomen en dat die ook goed
onderbouwd zijn door de gebruikte
onderzoeksmethodes. In de conclusies
kan je een onderbouwd verhaal vinden.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

We gaan nu door naar de volgnde fase
in het project. Het concept ontwikkelen

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Conceptontwikkeling

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Bedenken veelheid aan ideeen

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Als je meer dan 1 idee bedenkt kan je ze
tegen elkaar wegstrepen en houdt je
uiteindelijk een over.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb veel ideeen voor een concept
bedacht dit is erg handig want zo heb je
een beter beeld van waar je mee bezig
bent en waar je heen wilt. Zo zie je al een
beetje wat de mogelijkheden zijn.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

-

Rondleiding langs café’s
Tour de Rotterdam
Biertour
Ecotour
Routes
Verkennings tocht
Speurtocht
Opdrachten tocht

Deze punten heb ik gedacht en hierdoor
heb ik al een beetje een idee gekregen
wat er allemaal mogelijk is.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

-

Evaluatie week 1*2 - product
Van wie heb je deze week feedback ontvangen? En welke inzichten heb je gekregen voor je te ontwerpen product?
Ik heb feedback gehad van Tom Katsman. Tom vertelde mij wat hij voor plan had en heeft me hierop een aantal
punten genoemd die hij ging toepassen en ook handig te gebruiken zijn voor mij. We hebben ook dezelfde stad dus
hij heeft me wat tips gegeven over het gebruik maken van het meer focussen op een doelgroep. Ik heb ook
feedback gehad van Victor die vertelde mij dat ik de foto’s nog moest plaatsen bij het fieldresearch. Dit klopte
helemaal ik ben de foto’s helemaal vergeten te plaatsen.
Wat ga je met deze inzichten doen?
Ik ga de feedback van Victor direct aanpassen, heel stom dat ik de foto’s niet direct in het verslag heb gezet. De
feedback van Tom ga ik niet verder gebruiken. Dit komt omdat mijn tour niet hoeft te focussen op een bepaalde
doelgroep en voor iedereen toegankelijk is.

Wat zijn je conclusies naar aanleiding van je onderzoeksfase? Wat neem je mee naar de conceptfase van het te
ontwikkelen product? Waar moet je rekening mee houden?
De conclusies die uit mijn onderzoek zijn gekomen zijn. Dat het beste bedrijf voor mijn concept Shell is. De locatie die
ik ga gebruiken is de stad Rotterdam en de doelgroep is alle leeftijden. Hiervoor heb ik gekozen omdat ik bij mijn
onderzoek erachter kwam dat er niet veel fietstours zijn en ook niet veel mensen te zien zijn die hieraan deelnemen
zo heb ik een zo’n groot mogelijk bereik. Ook zag ik dat er meerdere manieren van betalen mogelijk moeten zijn
zoals pin en cash.

Evaluatie week 1*2 - proces
Gaat het goed?
Ja we zijn lekker op weg, het gaat de goede kant op! Ik vind het wel heel lastig om om gang te komen omdat ik nog
niet helemaal een idee heb van wat ik precies voor concept ga ontwikkelen maar dit zal in de volgende fases
duidelijk worden.
Zo ja, wat gaat er goed? Zo nee, wat gaat er niet goed?
De onderzoeksfase verliep erg goed. Er waren nog wel wat ideeen die moesten worden aangescherpt omdat ze
nog te saai of niet interessant waren. Ook zal er meer gamification ingebracht moeten worden om het ook leuk te
houden.

Waarom gaat het wel of niet goed?
Omdat we met een goede groep waren die veel aan elkaar had en lekker doorwerkte. Hierdoor hebben we het
field en desk research goed kunnen onderzoeken en zijn we tot veel conclusies gekomen.

Wat kun je doen om het beter of anders aan te pakken? Heb je feedback ontvangen met betrekking tot je proces?
Ik had sneller moeten beginnen, ik heb te lang gewacht en heb nu al een kleine achterstand opgelopen die ga ik zo
snel mogelijk rechtzetten

Het ontwerpproces week 3-4

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Concept ontwikkelen

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Ideeenraamwerk

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

We hebben met de klas deze methode
toegepast om zo tot nieuwe inzichten te
komen. Door deze methode kunnen andere
mensen ideeen voor jou opschrijven en kan
je tot nieuwe inzichten komen.

Wat welke
Met
heeft deze
andere
methode/
fases, methoden
Dat het ook leuk zou zijn om de
of deliverables
deliverable
opgeleverd?
hangt deze
fietsverhuur bij evenementen te
deliverables/methoden
(wat
weet je nu/wat heb je
samen? betrekken. Deze evenemnten die dan
ontdekt/wat heb je geleerd/
bijvoorbeeld worden gesponsoord voor
Wat
is deze
samenhang? Hoe
wat zijn
je conclusies?)
een groot bedrijf als shell om zo groen
hangen ze samen?
over te komen naar de mensen.

Hoe heeft deze methode /
deliverable bijgedragen aan het
eindresultaat?
Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

We kregen een groot flipover vel. Op dit
vel hebben we 9 vakjes gemaakt. In elk
vakje konden mensen hun ideeen
opschrijven. Deze 9 vakjes waren door de
andere studenten gevuld met nieuwe ideeen
die je in je concept kan verwerken.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Deze vraag kun je pas
beantwoorden na het doorlopen
van je gehele ontwerpproces, dus
weekvan
4. de evenementen door
Om hetinidee
te verwerken in het uiteindelijke concept.
Ik ga nu een brainstorm sessie houden
die mij verder moet helpen met het
bedenken van nieuwe inzichten.

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Concept ontwikkelen

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Brainstorm

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Ik heb een soort mindmap/brainstorm sessie
gehouden om zo zoveel mogelijk punten te
bedenken waar ik rekening mee moeten
houden en die belangrijk zijn voor mijn
concept.

Wat welke
Met
heeft deze
andere
methode/
fases, methoden
Zonder deze sessie was ik op een
of deliverables
deliverable
opgeleverd?
hangt deze
aantal punten vooruit gaan lopen terwijl
deliverables/methoden
(wat
weet je nu/wat heb je
samen? ik ze nog niet hoef te doen zoals het
ontdekt/wat heb je geleerd/
bedenken wat voor fiets en de routes.
Wat
is deze
samenhang? Hoe
wat zijn
je conclusies?)
Daarom is het fijn dat ik nu alles heb
hangen ze samen?
opgeschreven zodat ik nu een duidelijke
lijst heb.

Hoe heeft deze methode /
deliverable bijgedragen aan het
eindresultaat?
Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb dit op een A4 gemaakt en alles waar
ik aan dacht heb ik opgeschreven. Dit zijn
punten zoals opdrachten tijdens het fietsen,
ecologisch verantwoord, kosten en een
belonging als je klaar bent.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Deze vraag kun je pas
beantwoorden na het doorlopen
van je gehele ontwerpproces, dus
in weekstap
4. is de conceptposter
De volgende
ontwikkelen.

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Concept ontwikkelen

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Conceptposter

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Het maken van een concept poster geeft je
een duidelijk inzicht van wat jouw concept
inhoud en wat er allemaal in voorkomt. Met
visueel beeld en tekst wordt dit duidelijk
gemaakt.

Wat welke
Met
heeft deze
andere
methode/
fases, methoden
Het heeft mij opgeleverd dat ik mijn
of deliverables
deliverable
opgeleverd?
hangt deze
concept in een poster aan iedereen kan
deliverables/methoden
(wat
weet je nu/wat heb je
samen? laten zien. Zo hebben de mensen uit mijn
ontdekt/wat heb je geleerd/
klas door alleen langs te lopen en de
Wat
is deze
samenhang? Hoe
wat zijn
je conclusies?)
poster te bekijken al een goed beeld
hangen ze samen?
van mijn concept te pakken.

Hoe heeft deze methode /
deliverable bijgedragen aan het
eindresultaat?
Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb het format gebruikt van de poster en
deze ingevuld. Op het format stonden 7
punten. De titel, een aantrekkelijke visual
korte samenvatting en nog 4 punten die je
kon invullen met extra informatie. Zoals op
de volgende pagina heb ik goed uitgelegd
wat het beginconcept is en waarom.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Deze vraag kun je pas
beantwoorden na het doorlopen
van je gehele ontwerpproces, dus
in week hoe
4. de fietsen eruit
Ik ga schetsen
moeten komen te zien en wat de andere
dingen zijn aan de fiets dan normaal

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Concept ontwikkelen

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Schetsen

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Door het maken van schetsen kan ik beter
bedenken wat ik wil op mijn fiets. Ik zie zo
de fiets voor mij en dan ga ik me bedenken
dit moet erbij.

Wat welke
Met
heeft deze
andere
methode/
fases, methoden
Het heeft mij opgeleverd dat mijn fiets
of deliverables
deliverable
opgeleverd?
hangt deze
een goed GPS systeem moet hebben
deliverables/methoden
(wat
weet je nu/wat heb je
samen? omdat de fiets uitrekend hoeveel
ontdekt/wat heb je geleerd/
brandstof je hebt bespaard. Omdat je
Wat
is deze
samenhang? Hoe
wat zijn
je conclusies?)
dit altijd wilt weten zit er ook een
hangen ze samen?
schermpje op de fiets. Dit kost allemaal
stroom dus heb je een dinamo nodig.
Voor de veiligheid heb je goede lichten
nodig. Omdat er al een dinamo opzit
zijn die makkelijk te realiseren.

Hoe heeft deze methode /
deliverable bijgedragen aan het
eindresultaat?
Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb paar keer een fiets getekend en als
ik de fiets zag dacht ik, oo ja dat moet
erop. Dat heb ik toen getekend en begon ik
weer overnieuw. Zo ben ik op 4 nieuwe
punten gekomen die mijn fiets moet
bevatten.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Deze vraag kun je pas
beantwoorden na het doorlopen
van je gehele ontwerpproces, dus
in week
4.
Ik ga een
storyboard
maken van mijn
concept. Zo wordt het in een kort
verhaaltje duidelijk wat mijn concept
inhoud

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Methode/deliverable – beschrijving (1/3)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Concept ontwikkelen

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Storyboard

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Om door middel van een kort geschetst
verhaal mijn concept naar buiten te brengen
en dat het concept beter wordt begrepen

Wat welke
Met
heeft deze
andere
methode/
fases, methoden
Door het maken van een scenario
of deliverables
deliverable
opgeleverd?
hangt deze
kunnen geintereseerde mensen sneller
deliverables/methoden
(wat
weet je nu/wat heb je
samen? zien waar het over gaat. Het staat dan
ontdekt/wat heb je geleerd/
in een kort verhaaltje wat iedereen
Wat
is deze
samenhang? Hoe
wat zijn
je conclusies?)
snapt.
hangen ze samen?

Hoe heeft deze methode /
deliverable bijgedragen aan het
eindresultaat?
Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb A4 papier gepakt en ben gaan
schetsen van het moment dat iemand
aankomt om aan een fietsroute mee te doen
tot het moment dat hij weer naar huis gaat.
Een soort scenario dus.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Deze vraag kun je pas
beantwoorden na het doorlopen
van je gehele ontwerpproces, dus
Omdatinikweek
mijn 4.
concept vooral visueel
heb weergegeven ga ik nu het concept
in tekst uitwerken. Dit zal via een
methode pagina en een deliverable
pagina gaan.

Methode/deliverable – bewijzen (2/3)

Methode/deliverable – bewijzen (3/3)
Plaats afbeeldingen van je deliverables (en voorzie deze eventueel van een korte toelichting), of foto’s, korte
impressie verslagen van een methode die je hebt gebruikt.
Organiseer je deliverables overzichtelijk.

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Concept ontwikkelen

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

conceptbeschrijving

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Deze methode ga ik gebruiken omdat ik
vooral visueel heb gegeven wat mijn concept
is. En nu wil ik het goed op papier zetten.

Wat welke
Met
heeft deze
andere
methode/
fases, methoden
Door dit op papier te zetten is het
of deliverables
deliverable
opgeleverd?
hangt deze
duidelijker wat mijn concept inhoud. Zo
deliverables/methoden
(wat
weet je nu/wat heb je
samen? heb je niet alleen visueel met een beetje
ontdekt/wat heb je geleerd/
tekst maar staat het echt zwart op wit
Wat
is deze
samenhang? Hoe
wat zijn
je conclusies?)
uitgelegd en is het veel duidelijker.
hangen ze samen?
Zeker door de vorige stappen weet ik
nu precies wat ik wil in mijn concept en
wat ik allemaal op mijn fiets en routes
wil doen.

Hoe heeft deze methode /
deliverable bijgedragen aan het
eindresultaat?
Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb de volgende bladzijde gebruikt om
mijn gehele concept uit te werken en te laten
zien.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

-

Deze vraag kun je pas
beantwoorden na het doorlopen
van je gehele ontwerpproces, dus
in week 4.

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)
Plaats afbeeldingen van je deliverables (en voorzie deze eventueel van een korte toelichting), of foto’s, korte
impressie verslagen van een methode die je hebt gebruikt.
Organiseer je deliverables overzichtelijk.
Mijn%concept%
In%mijn%concept%kan%je%een%ﬁets%voor%verschillende%ﬁetsroutes%door%Ro8erdam.%Deze%routes%bepaal%je%zelf%door%aan%te%klikken%op%het%schermpje%op%je%
ﬁets.%Je%de%ecobiking%ﬁetstour%op%verschillende%manieren%vinden.%Je%hebt%een%terminal,%je%hebt%een%mobiele%app%en%een%website.%Ro8erdam%is%een%
heel%erge%opkomende%stad%met%steeds%meer%toeristen%en%dagjes%mensen.%De%snelste%en%makkelijkste%manier%om%Ro8erdam%te%verkennen%is%op%de%
ﬁets.%Dan%biedt%Ro8erdam%ecobiking%ﬁetstour%een%geweldige%uitkomt.%Zij%verhuren%ﬁetsen%voor%eigen%gebruik%en%stellen%hier%ook%routes%voor%
beschikbaar%met%verschillende%hoogtepunten.%De%doelgroep%is%alle%leeCijden%omdat%iedereen%hier%gebruik%van%kan%maken%en%is%ook%voor%iedereen%
leuk.%Van%jongeren%die%een%weekend%komen%feesten%maar%ook%iets%cultureels%willen%doen%tot%bejaarden%mensen%uit%de%buurt%die%het%ook%leuk%vinden%
om%nog%een%keer%een%rondje%ro8erdam%te%ﬁetsen.%
%
De%terminals%
De%terminals%zijn%te%vinden%op%verschillende%punten%in%de%stad%bij%deze%terminals%staan%ook%de%ﬁetsen.%De%ﬁetsen%zijn%ook%bij%verschillende%terminals%
in%te%leveren%zodat%je%ook%een%route%kan%plannen%met%een%ander%einde%dan%dat%waar%je%begint.%Op%de%terminal%kan%je%een%ﬁets%huren%door%een%proﬁel%
aan%te%maken%en%te%betalen%dmv%een%creditcard.%Ook%kan%je%hier%alvast%een%reservering%plaatsen.%
%
De%app/website%
De%app%is%te%downloaden%voor%elk%device.%Op%de%app%zijn%verschillende%dingen%te%zien.%Je%ziet%er%bijvoorbeeld%waar%er%ﬁetsen%beschikbaar%zijn%en%
hoeveel.%Ook%kan%je%via%de%app%je%route%uitsGppelen%of%alvast%een%uitkiezen.%Je%kunt%ook%via%de%app%alvast%een%ﬁets%reserveren%voor%over%een%paar%
dagen,%deze%ﬁets%wordt%dat%niet%vrijgegeven%en%staat%voor%jou%klaar%op%het%rereserveerde%moment.%Door%het%krijgen%van%een%code%kan%je%de%ﬁets%
loskoppelen.%Shell%is%de%hoofdsponsor%van%de%ﬁetsen%en%wilt%daarmee%laten%zien%dat%zij%ook%voor%schone%manieren%van%transport%zijn.%In%de%ﬁets%zit%
een%GPS%systeem%die%precies%bijhoud%waar%je%bent%en%houd%zo%bij%hoeveel%kilometer%je%hebt%afgelegd.%Met%deze%gegevens%kan%je%zien%hoeveel%
brandstof%je%hebt%bespaard%en%hoe%goed%dit%is%voor%het%milieu.%Ook%staan%er%leuke%weetjes%voor%jezelf%bij.%Zoals:%aantal%verbrande%calorieen,%afstand%
in%kilometers%en%hoe%gezond%dit%voor%je%is.%De%app%is%gekoppeld%aan%je%creditcard,%vanaf%hier%wordt%het%geld%ook%afgeschreven.%Ook%kan%je%een%
persoonlijk%proﬁel%aanmaken%waarmee%je%kan%bijhouden%hoeveel%je%hebt%bespaard%aan%brandstof%in%een%jaar.%
%

Evaluatie week 3*4 - product
Van wie heb je deze week feedback ontvangen? Welke inzichten heb je gekregen voor je te ontwerpen product?
Ik heb feedback gehad van mijn ouders. Zij hebben het stuk gelezen en vonden het erg goed dat ik zoveel stappen
nam voordat ik naar het uiteindelijke concept ging. Ook vonden ze Shell een rare keuze maar na onderbouwing
waren ze het er toch wel mee eens.

Wat ga je met deze inzichten doen?
Ik laat het zoals het is. Ik vind shell persoonlijk een goed bedrijf wat een stabiele partner kan zijn. En tuurlijk ze zijn
geen schoon bedrijf zoals mijn bedrijf waarin geen energie wordt verbruikt. Maar ik denk dat ik met Shell als
sponsor een stabiele factor heb en dat de mensen die de fietsen huren dit niet eens door zullen hebben.

Wat zijn je conclusies naar aanleiding van je conceptfase? Wat neem je mee naar de verbeeldingsfase van het te
ontwikkelen product? Waar weet je voldoende vanaf? Waar moet je rekening mee houden? Waar moet je nog
aandacht aan besteden?
Ik moet nog rekening houden met dat ik alle aspecten verwerk in de app.

Evaluatie week 3*4 - product
Gaat het goed?
Ik denk dat ik wel goed op weg ben zo. Ik neem veel stappen tot ik tot een uiteindelijk een plan maak.

Zo ja, wat gaat er goed? Zo nee, wat gaat er niet goed?
Ik vond het lastig om alle punten die in het concept moesten ook erin te zetten

Waarom gaat het wel of niet goed?
Ik had vaak als ik ergens was een idee schreef het dan snel op maar raakte het dan weer kwijt of ik vergat het.

Wat kun je doen om het beter of anders aan te pakken? Heb je feedback ontvangen met betrekking tot je proces?
Opschrijven in me telefoon dat kan ik het niet kwijtraken

Het ontwerpproces week 5-6

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Verbeelden

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Card sorting

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Deze methode heb ik gebruikt omdat ik
wilde weten waar andere mensen de
categorien die ik in mijn app wilde hebben
zouden plaatsen.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb zelf categorien opgeschreven en
deze op tafel geplakt. Alle categorieen
zaten door elkaar. Ik heb iemand gevraagd
om alle post-its bij elkaar te plakken die bij
elkaar horen en hierboven een
categorienaam te schrijven. Nadat dit
gedaan was heb ik een andere student
gevraagd om aanpassingen te doen of
dingen te verbeteren/aan te vullen. Hierna
heb ik er een foto van gemaakt.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Het heeft me opgeleverd dat er
meerdere categorieen nodig zijn dan
dat ik eigenlijk dacht. Er waren
categorrieen die bij elkaar hoorde
terwijl ik dacht dat die eigenlijk los
zouden moeten. Zoals bij de taal en
delen met vrienden ook onder contact
kunnen staan.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

De volgende stap wordt mijn sitemap
schetsen. Deze is nu makkelijk te maken
omdat het bijna hetzelfde gaat worden
als het cardsorten.

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)
Plaats afbeeldingen van je deliverables (en voorzie deze eventueel van een korte toelichting), of foto’s, korte
impressie verslagen van een methode die je hebt gebruikt.
Organiseer je deliverables overzichtelijk.

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Verbeelden

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Sitemap

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

De sitemap is eigenlijk een kopie van de
cardsorting opdracht. Het verschil is dat het
hier wat overzichtelijker en duidelijker onder
elkaar staat vermeld. Door het cardsorting I
het wel duidelijker geworden waar ik alles
moest zetten dit heeft erg geholpen.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb op een A4 vel de stappen van het
cardsorting overgeschreven. Ook heb ik hier
en daar wat aangepast.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Het heeft het cardsorting en de
wireframes gekoppeld. Zo krijg je een
gemakkelijkere overstap tussen deze
twee punten.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Ik ga nu verder met de wireframes
maken. Deze kan ik door de sitemap
gemakkelijker indelen omdat ik nu weet
waar alles hoort te staan

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

sitemap%

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Concept ontwikkelen

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Wireframes

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

De wireframes zijn door de sitemap
makkelijker te ontwikkelen. Ik weet al wat er
op een pagina gaat komen te staan ik moet
alleen nog bedenken waar ik het neer ga
zetten en dit ook op elke pagina laten
terugkomen.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Op een standaard format blaadje staat
telefoons afgebeeld. Hierop ben ik gaan
tekenen en heb zo proberen duidelijk te
maken hoe de app eruit komt te zien.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Het heeft opgeleverd dat je kan zien
hoe het uiteindelijke resultaat gaat
worden van de app. Deze methode
hangt samen met de paper prototype
maar eerst moet je de wireframes
hebben.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Ik ga nu verder met het paper
prototype.

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Foto%wireframes%

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Concept ontwikkelen

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Paper prototyping

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Ik wil dmv een papar prototyp mensen in de
klas laten testen of alles duidelijk is en of ik
niks ben vergeten.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb de wireframes uitgeprint en laten
testen door klasgenoten. Dit waren Victor
Schutte en Isabelle de Groot. Zij hebben mij
na afloop laten weten wat zij nog miste
zodat ik dit kon aanpassen.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Deze methode heeft mij opgeleverd dat
ik erachter kwam dat mensen niet
meerdere fietsen per keer konden huren
en ook dat er niet werd gevraagd naar
betaling. De betataling gaat via de
terminal maar dit kan ik wel aangeven.
Ook zijn er meerdere oppikpunten in de
stad. Die staan niet aangegeven.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

De volgende stap is een nieuwe sitemap
maken omdat er bij de paper prototype
fouten naar voren kwamen ga ik ook de
sitemap nog een keer nalopen

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Methode/deliverable – beschrijving (1/3)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Concept ontwikkelen

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Sitemap 2

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

De sitemap 1 was nog niet helemaal goed ik
heb er daarvoor voor gekozen dat ik het
overnieuw ga maken.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb de oude sitemap en erbij gepakt met
de wireframes met de nieuwe inzichten door
de paperprototyp door dit samen te voegen
kom ik tot een uiteindelijke sitemap.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Het heeft opgeleverd dat ik allle dingen
die fout zijn gegaan zoals in eerder
genoemde stukken kan verbeteren en in
1 goede sitemap kan weergeven zoals
het begin waar je moet inloggen dat
was ik helemaal vergeten weer te geven
in de eerste sitemap maar het gebeurd
wel. Ook had ik veel volgordes nog niet
goed staan.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Ik ga nu verder ook de wireframes
aanpassen

Methode/deliverable – bewijzen (2/3)
Plaats afbeeldingen van je deliverables (en voorzie deze eventueel van een korte toelichting), of foto’s, korte
impressie verslagen van een methode die je hebt gebruikt.
Organiseer je deliverables overzichtelijk.

Sitemap%2%

Methode/deliverable – bewijzen (3/3)

Sitemap%2%

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Concept ontwikkelen

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Wireframes 2

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Door het aanpassen van de sitemap moet ik
de wireframes ook aanpassen.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb de oude wireframes erbij gepakt en
deze aangevuld en aangepast. door het
toevoegen van de ontbrekende gedeeltes
zoals het aantal fietsen en het bepalen van
de lokatie.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Door het aanpassen van de wireframes
kan ik ze nu opnieuw laten testen dmv
paper prototyp.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Ik ga ze nu laten testen dmv een
paperprototyp

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)
Rotterdam Ecobiking

Rotterdam Ecobiking

Rotterdam Ecobiking
Reserveren

Mijn profiel

Rotterdam Ecobiking
Reserveren

Waar wilt u de fiets afhalen?

Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?

Reserveren
Zaterdag 12 Juli 2015

Contact

Gebruikersnaam:

Rotterdam Ecobiking

Van:

Reserveren

Tot:
Routes

Registreren

*Tijden zijn uitsluitend van 8:00-22:00uur

Rotterdam
Bevestigen

Terug

Klik 1 van de rode stippen
1:

2:

3:

4:

5:

inlogscherm van de app.
hier kom je als eerste hier
kan je je registeren
hiermee wordt direct een
persoonlijk profiel
aagemaakt. Ben je je
wachtwoord vergeten vul
je gebruikersnaam in en
druk op wachtwoord
vergeten.

Startpagina of
beginscherm van de app.
Hier staan alle punten om
door te klikken naar je
profiel, contact pagina,
reserveren, routes en
informatie over Rotterdam.

Op deze pagina kan de
gebruiker een lokatie
uitkiezen waar hij de fiets
wil afhalen. Als hij een rode
punt kiest zal dat de plek
zijn waar hij de fiets
reserveerd.

De gebruiker heeft op
reserveren gedrukt.
Hiermee kom je op de
pagina om een fiets te
reserveren. Als je klikt op
een datum dan wordt je
automatisch doorgestuurd
naar de volgende pagina.
Om terug te keren naar de
home pagina druk je op
het huisje.

Je hebt de datum
geselecteerd. Dan kan je
daarna de tijden aangeven
dat je de fiets wilt lenen.
Deze tijden kan je zelf
invullen.
Als je akkoord gaat druk je
op bevestigen en anders
op terug om een andere
datum te kiezen. Hier kan
ook op het huisje geklikt
worden om terug te keren
naar het beginmenu.

Rotterdam Ecobiking
Reserveren

Reserveren

Aantal fietsen?
*Maximaal 4 fietsen

1

2

3

4

Bevestigen

Rotterdam Ecobiking

Uw reserveringsnummer:

6438848
Zaterdag 12 juli 2015
Van: 09:30
Tot: 21:30

Terug

Terug

6:

7:

Hier kan het aantal fietsen worden gekozen. met
een maximum van 4 fietsen.

Bevestigingsmenu, hier staat je code die je moet
invullen in de terminal voor de fiets en hier staat
nog een keer de datum en tijd om misverstanden te voorkomen. deze gegevens komen
allemaal in je persoonlijke pagina te staan.

Methode/deliverable – beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.

Fase van het proces

Concept ontwikkelen

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Paper prototypes 2

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Door het aanpassen van de wireframes ga
ik ze opnieuw laten testen. Door dezelfde
persoon en door een andere persoon zo
krijg je weer nieuwe inzichten.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Door opnieuw de wireframes uit te printen
en opnieuw te laten zijn kunnen de mensen
die ik heb gevraagd mij vertellen wat zij
ervan vonden en of het duidelijk was.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Er kwamen nog een paar kleine punten
naar voren zoals het aangeven hoeveel
fietsen eruiteindelijk waren besteld bij
de bevestiging.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Ik ga het nu onderwerpen aan een
gebruikerstest en maken van een
daadwerkelijke app.

Methode/deliverable – bewijzen (2/2)

Paper%prototype%

Evaluatie week 3 - product
Van wie heb je deze week feedback ontvangen? Welke inzichten heb je gekregen voor je te ontwerpen product?
Ik heb feedback gekregen van Victor en Isabelle. Zij hebben mij verteld dat ik nog een aantal punten miste in mijn
app zoals ik eerder al vertelde. Dit was zeer pettig omdat ik dit zelf over het hoofd had gezien en het nu er toch in
heb zitten. Verder heb ik Luke nog om feedback gevraagd hij vertelde dat ik goed op weg was en dat hij het ook
een goede paperprototyp vond.

Wat ga je met deze inzichten doen?
Ik heb de inzichten die victor en isabelle mij gaven al aangepast.

Wat zijn je conclusies naar aanleiding van je verbeeldingsfase? Wat neem je mee naar de realisatiefase van het te
ontwikkelen product? Waar weet je voldoende vanaf? Waar moet je rekening mee houden? Waar moet je nog
aandacht aan besteden?
Dat het nu echt vorm begint te krijgen en dat ik denk dat het erg goed gaat zo. Ik vond het ook erg fijn om veel
stappen in te plannen om tot een paperprototyp te komen . Ook vond ik het fijn om na de paperprototype deze
stappen te herhalen hierdoor heb ik een veel betere app gekregen dan dat ik zou hebben voorheen. De
paperprototyp is ook een goede voorbereiding op week 7&8 waarin de gebruikerstest gaat plaatsvinden. Ik weet
nu ongeveer hoe het gaat en waar ik rekening mee moet houden.

Evaluatie week 3: proces
Gaat het goed?
Ik denk zeker dat ik goed op weg ben, het concept krijgt nu ook visueel beeld en begint nu echt vorm te krijgen. Dit
vind ik ook fijn voor mijzelf omdat ik zelf erg visueel ben ingesteld en als ik het zie dan kan ik me er meer in inleven.
Zo ja, wat gaat er goed? Zo nee, wat gaat er niet goed?
De app zal altijd nog meer finetuning nodig hebben ik denk dat ik hier nog niet mee klaar ben.

Waarom gaat het wel of niet goed?
Omdat je altijd achter punten komt die je nog moet aanpassen. Zoals je kan een button vergeten waardoor de hele
app vastloopt. Dit ga ik proberen te voorkomen.

Wat kun je doen om het beter of anders aan te pakken? Heb je feedback ontvangen met betrekking tot je proces?
Als ik het door veel mensen laat testen dan komen er steeds meer fouten boven.

Het ontwerpproces week 7-8

Methode/deliverable - beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.
Fase van het proces

Realiseren

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Styleguide

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Ik ga een styleguide maken om zo goed te
weten welke kleuren ik ga gebruiken in de
app en welke fonts. Bij information design
heeft mij dit ook erg geholpen.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb een document geopend en hier alle
informatie die ik nodig heb zoals kleuren en
font erop geschreven.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Het heeft mij opgeleverd dat ik tijdens
het ontwerpen van de app niet meer
hoefde na te denken over kleuren en
fonts deze wist ik namelijk al. Nu hoefde
ik alleen nog maar in te vullen.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

De volgende stap zal het maken van de
wireframames in illustrator

Methode/deliverable - bewijzen (2/2)

Methode/deliverable - beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.
Fase van het proces

Realiseren

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Wireframes (net)

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Ik ga nu de wireframes in het net uitwerken
in illustrator omdat ik dan als volgende stap
de bestanden kan gebruiken om de
clickable prototype te maken.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb de maten van een iphone 5
opgezocht en deze gebruikt om de kaders
te bepalen. Hierin heb ik met behulp van de
styleguide de app ontwikkeld met alle
knoppen die nodig zijn.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Met deze wireframes kan ik de app
gaan realiseren in popapp. Dit is een
site op internet waarmee je een app
clickable kan maken.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Clickable prototype ga ik nu maken met
behulp van deze wireframes

Methode/deliverable - bewijzen (2/2)

Methode/deliverable - beschrijving (1/2)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.
Fase van het proces

Realiseren

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Clickable prototype

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Door het uitwerken tot een clickable
prototype heb je het eindproduct waar je
naartoe hebt gewerkt. Dit product kan je
dan laten testen en hierna kan je nog
aanpassingen doen.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb de uitgewerkte wireframes in popapp
verwerkt. Dit is een site waar je de fotos van
illustrator in kan toevoegen en hier een
clickable prototype van maken. Ik heb de
fotos toegevoegd en alle butons gelinkt aan
de pagina waar ze heen zouden moeten
gaan. Dit waren er aardig veel het waren er
17 in totaal.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Het heeft me opgeleverd dat ik het
uiteindelijke eindproduct voor mij kreeg
en dat ik kon zien wat ik had gemaakt.
Ik heb eerst zelf een quick test gedaan.
Hier kon ik geen problemen in vinden.
Dit komt door het uitvoerig testen van
de paperprototype.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Ik ga nu door naar de gebruikerstest.
De uitgewerkte app zal ik door
meerdere mensen laten testen.

Methode/deliverable - bewijzen (2/2)

Link%naar%prototype:%
%

h8ps://popapp.in/w/projects/558fd0b3fa06f11977756c86/preview/558fd0dba11c4c9f61d7b8a7%
%
%

%

Methode/deliverable - beschrijving (1/4)
Beschrijf m.b.v. onderstaande tabel wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan, noem de methoden en deliverables
die je hiervoor hebt gebruikt.
Maak per methode of deliverable een nieuwe sheet aan.
Fase van het proces

Realiseren

Welke methode of
deliverable heb je
gebruikt?

Gebruikerstest

Waarom heb je voor deze
methode / deliverable
gekozen?
(wat wil je weten/
ontdekken/bereiken/
duidelijk maken, etc.?)

Door het uitvoeren van een gebruikerstest
wil ik eracherkomen om mijn clickable
prototype goed werkt. Omdat ik er zelf
lange tijd aan heb gewerkt denk ik zelf dat
hij goed is maar nu wil de de test van twee
andere personen die de app nog niet
kennen.

Hoe heb je deze
toegepast?
Beschrijf gedetailleerd de
stappen, van
voorbereiding t/m eind.

Ik heb twee vrienden gevraagd de app te
testen. Ik had de link doorgestuurd zodat zij
hem op hun eigen telefoon konden openen
en testen.

Wat heeft deze methode/
deliverable opgeleverd?
(wat weet je nu/wat heb je
ontdekt/wat heb je geleerd/
wat zijn je conclusies?)

Mijn vrienden hebben hem getest en
zeiden dat alles goed was en dat ze
niet wisten wat ik zou moeten
aanpassen. Dit heeft mij opgeleverd dat
ik een goed product heb neergezet.

Wat is het doel van de
volgende stap?
(wat weet je nu nog niet, waar
moet je naar op zoek, om
verder te kunnen?)

Ik ga nog de reflectie schrijven

Gebruikerstest prototype (2/4)

Waarom wil je een antwoord op deze vraag/vragen?
Kwam je overal makkelijk doorheen?
Kwam je fouten tegen?
Is er iets dat je zou willen aanvullen of mist?

Opzet / methodes:
Ik heb twee vrienden gevraagd die mijn concept nog niet hebben
gezien. Ook hebben zij de app nog niet gezien. Hierdoor zijn zij
helemaal neutraal en hebben ze geen idee wat ze te zien krijgen.
Ik heb ze een aantal vragen gesteld die ze moesten
beantwoorden zoals hierboven staat vermeld. Toen heb ik de
hand aan hun gelaten ik heb de app, gestuurd en heb mij er niet
meer mee bemoeid. Ze hebben zelf ongeveer een minuut op de
app gezeten. Hierna heb ik ze nog een keer de vragen gesteld.

Gebruikerstest prototype (3/4)
Resultaten:
De resultaten kwamen als goed uit de bus dit kwam denk ik ook
omdat er al veelvuldig is getest. Er was geen van de respondenten
die nog iets tegen kwam wat niet werkte. Er werd alleen gezegd dat
het knopje voor in engels instellen niet werkt. Maar dit klopt dit is
meer als indicatie dat het kan.

Analyse:
Ik denk dat de respondenten goed overweg konden met de app.
Zoals te zien is op de filmpjes werkt niet elke button omdat dit zoals
hierboven gemeld niet mogelijk is omdat ik dan heel de app ook zou
moeten ontwikkelen in het engels.
Conclusie:
De conclusie luidt dat de respondenten tevrenden waren met het resultaat en
dat zij erg te spreken erover waren. Ik ga de app nog een klein beetje
finetunen en dan kan ik hem gebruiken voor de expo op 3 juli.

Methode/deliverable - bewijzen (4/4)

Link%naar%ﬁlmpjes%gebruikerstest:%
%
%
Test%Maarten%van%Domburg:%

h8ps://youtu.be/hKxxKj6oI54%
%
Test%Mike%Vincent:%
h8ps://youtu.be/x\dXHv2KHZo%%
%
%

Reflectie

Je totale ontwerpproces

De%Onderzoeksfase%heb%
ik%doorlopen%door%
onderzoek%te%doen%naar%
het%bedrijf,%de%lokaGes%
en%de%doelgroep.%Dit%heb%
ik%gedaan%door%
verschillende%manieren%
bijvoorbeeld%mindmaps%
te%maken,%het%bezoeken%
van%websites%en%het%
kijken%in%boeken.%Ook%
ben%ik%Gjdens%te%
onderzoeksfase%veel%op%
pad%geweest%om%door%
middel%van%ﬁeldresearch%
te%onderzoeken%en%te%
observeren.%

In%de%concept%
ontwikkelinsfase%ben%op%
zoek%gegaan%hoe%ik%mijn%
concept%het%beste%naar%
voren%kon%laten%komen.%Dit%
heb%ik%gedaan%door%het%
maken%van%schetsen,%een%
conceptposter,%te%
brainstormen%en%het%maken%
van%mindmaps.%Doordat%ik%
veel%verschillende%manieren%
heb%gebruikt%ben%ik%tot%een%
goed%resultaat%gekomen%van%
mijn%concept.%Ik%heb%
namelijk%als%afsluiten%in%een%
conceptbeschrijving%
gemaakt%waar%mijn%gehele%
concept%duidelijk%in%staat%
uitgelegd.%

De%verbeeldfase,%hierin%ben%
ik%begonnen%met%het%
cardsorGng.%Door%uit%het%
cardsorGng%wireframes%en%
een%sitemap%te%ontwikkelen%
werd%al%meer%duidelijk%hoe%
mijn%app%eruit%komt%te%zien.%
Hierna%ben%ik%de%
paperprototype%gaan%maken%
en%heb%ik%deze%laten%testen.%
Hieruit%kwam%dat%er%nog%veel%
fouten%in%zaten%die%ben%ik%
gaan%aanpassen%en%heb%ik%de%
wireframes%en%
paperprototype%herhaald%
toen%waren%bijna%alle%fouten%
eruit%en%heb%ik%een%laatste%
aanpassing%gedaan.%

Bij%de%het%realiseren%ben%ik%
begonnen%met%een%
styleguide%te%maken.%Deze%
styleguide%heb%ik%gebruikt%bij%
het%maken%van%de%
illustatorbestanden%voor%de%
popapp.%Hiermee%heb%ik%het%
uiteindelijke%eindproduct%
gemaakt%van%mijn%app.%Deze%
heb%ik%laten%testen%dmv%een%
gebruikerstest.%Deze%test%
heeC%de%app%goed%
doorstaan.%Hiermee%is%mijn%
gehele%ontwerpproces%
afgesloten.%

Reflectie: interviewoefening uit werkcollege 7 (1/5)
Vragen terugblik en evaluatie
Wat ging er goed tijdens het gehele proces? Hoe kan dat?
Het cocept ontwikkelen ging erg goed, ik had al door het vooronderzoek een klein plannetje. Door de brainstorm
activiteiten kwam ik achter steeds meer inzichten en heb deze bij het bedenken van mijn concept toegevoegd.

Welke kennis en vaardigheden (uit het eerste jaar, of eerdere opleiding) heb je gebruikt om het project goed te
laten verlopen?
Vooral het vak branding heeft mij goed geholpen. Hier heb ik geleerd wat er allemaal voor nodig is om een goed
lopend bedrijf te starten, denkend aan kleurgebruik en typografie. Interaction design heeft mij geleerd hoe je een
terminal goed kan ontwerpen en wat ervoor nodig is om dit goed uit te werken. Ook heb ik hier goed geleerd
waarom je iets op een pagina plaatst en waarom.

Beschrijf enkele voorbeelden (deliverables, methoden, activiteiten) waaruit blijkt hoe je deze kennis hebt
toegepast. (Gebruik indien nodig een nieuwe lege sheet)
De methodes die ik heb gebruik zijn: cardsorting, mindmap maken, interviewen en vooral veel vragen stellen aan
de doelgroep over wat zij het liefst willen. Ook heb ik veel deskresearch en fieldresearsch gedaan. Wat ook goed
heeft gholpen is het schetsen en het veelvuldig laten testen van de paperprototype.

Reflectie: interviewoefening uit werkcollege 7 (2/5)
Wat ging er minder goed tijdens het gehele proces? Hoe kan dat?
Het opstarten was voor mij erg lastig ik ben deze periode veel ziek geweest en kon niet helemaal mijn draai vinden. Dat
was niet alleen bij dit vak maar bij alle vakken het geval. In de les was ik veel afwezig en probeerde dit thuis in te halen
omdat ik me in de les niet goed kon concentreren. Wat ik thuis maakte maakte ik ook vaak op mijn vaste computer
waardoor ik het vergat mee te nemen naar de les op mijn laptop. Wat ik ook sneller had verwacht was het was de
verbeeldfase, ik had nietverwacht dat er nog zoveel fouten in de app zaten. Maar dat maakt het juist fijn dat er nog
naar gekeken is anders had ik nu een onvolledig product ingeleverd.
Waarom ging dit naar jouw idee minder goed?
Ik heb geen idee waarom dit zo is, denk doordat ik veel ziek ben geweest.
De verbeeldfase was gewoonweg er lastig, ik heb hier hard aan gewerkt maar ik vond het lastig om iets wat ik
had gedaan weer te moeten herzien en te zien dat er zoveel fout was.

Beschrijf enkele voorbeelden (deliverables, methoden, activiteiten) waaruit dit blijkt.
Nou het opnieuw maken van alle wireframes, sitemaps en paperprototyes. Hieruit blijkt dat ik dit 2x heb gedaan
allemaal en hierdoor lang bezig ben geweest.

Reflectie: interviewoefening uit werkcollege 7 (3/5)
Wat vond je moeilijk en wat vond je makkelijk? Hoe kwam het dat je iets moeilijks of makkelijk
vond?
Het moeilijkste vond ik het op gang komen. Wat ik daarna het moeilijkste vond was het bedenken
van de wireframes dit heeft mij veel tijd gekost omdat ik niet precies wist wat ik in de site wilde.
Dit kwam omdat ik al was begonnen met het maken van een wireframe zonder enig idee wat ik
op de pagina wilde. Na het cardsorting ging dit erg makkelijk.
Het makkelijkste vond ik het netjes uitwerken van de wireframes. Dit kwam omdat ik een goede
voorbereiding had met een styleguide en de paperprototypes.

Wat heb je geleerd? Wat kun je meenemen voor de volgende keer?
Dat het makkelijker is om veel stappen te zetten. Dan kom je tot een goed resultaat en loop je
makkelijk door het proces. Stappen overslaan heeft geen zin want hierdoor ga je onderdelen
vergeten die essentieel kunnen zijn in jouw product. Ik heb ook geleerd dat je vaak niet te maken
heb met 1 systeem maar met meerdere systemen rekening moet houden. Dit erg lastig zijn omdat
alle devices verschillende grootte schermen hebben. Ook is het erg vervelend als je dit allemaal
moet koppelen en hier geen rekening mee hebt gehouden.

Reflectie: interviewoefening uit werkcollege 7 (4/5)
Vragen toekomst
Wat moet je eventueel anders aanpakken dan je nu hebt gedaan?
Op tijd beginnen en gefocust blijven. Dit help heel erg bij mij. Zo blijf je op schema en dit scheelt stress.

Wat kun je het beste weer op dezelfde manier aanpakken?
Het opnieuw doen als het niet goed gegaan is. Kill your darlings. En
de paperprototype

Welke kennis en vaardigheden denk je daarvoor nodig te hebben?
Ik denk dat ik de vaardigheden hiervoor allemaal ga leren op school.

Welke kennis en vaardigheden beheers je naar jouw idee?
ik denk dat ik goed ben het op tijd af hebben van mijn
eindverslag. Het plannen kan nog beter. Ook denk ik dat ik goed
ben in het verklaren waarom ik iets heb gedaan dat is erg
belangrijk.

Reflectie: interviewoefening uit werkcollege 7 (5/5)
Welke kennis en vaardigheden kwam je naar jouw idee tekort?
Ik kwam te kort bij het onderzoeken. Ik wist wel hoe ik onderzoek moest doen via internet ed maar niet via de
stappen die moesten van school. Dit vond ik erg lastig om te laten zien waarom ik iets had gedaan en de stappen te
gebruiken die werden gegeven in de powerpoint.

Welke kennis en vaardigheden heb je nog nodig om dit te kunnen bereiken?
Ik ben ervan overtuigd dat wij niet nog veel over gaan leren in de komende jaren CMD.

Welke mogelijkheden zie je daarvoor?
Meer oefenen met deze stap in het ontwerpproces. Dus meer aandacht naar
het onderzoeken. Deze stap wordt snel vergeten omdat hij als makkelijk
wordt gezien.

Beschrijf hoe jij jezelf ziet als ontwerper, over 5 of 10 jaar.
Ik heb nog geen idee waar ik ben over 5 of 10 jaar. Ik hoop heel erg gegroeid te zijn in het vak. Maar wat ik
nog niet weet is welke kant ik op wil omdat het nog erg breed is. Ik hoop hier tijdens mijn stage achter te
komen.

Reflectie: jouw fietsroute
Ik%heb%ben%met%0%ervaring%op%deze%
opleiding%gekomen%maar%heb%nu%
toch%wel%echt%dat%het%
ontwerpproces%van%essenGele%
waarde%is.%Hier%kwam%ik%achter%
omdat%ik%vaak%eigenwijs%ben%en%
hierdoor%stukken%over%sloeg.%Dit%
merkte%je%direct%in%de%volgende%
stap.%

Door%de%vakken%die%ik%dit%
jaar%heb%gehad%zoals%
design%research,%customer%
understanding%en%
designing%dialogues%heb%ik%
geleerd%hoe%ik%goed%
onderzoek%moet%doen%en%
dit%moet%uitwerken%naar%
een%verslag.%Ook%vakken%
als%branding%hebben%mij%
goed%geholpen%met%het%
bedenken%hoe%mijn%
merkindenGteit%van%mijn%
bedrijf%naar%voren%moest%
komen.%

Het%concept%ontwikkelen%hebben%we%veel%
gedaan%bij%de%vakken%van%Fedde%dit%waren%de%
vakken:%creaGve%tools%en%idenGty.%Hier%hebben%
we%geleerd%dat%we%dmv%verschillende%
technieken%zoals%mindmapping%of%het%maken%
van%statement%cards%toch%tot%een%idee%kunnen%
komen.%

De%verbeeldingsfase%en%
realisaGefase%kwamen%we%
vooral%tegen%bij%design%basics%
en%informaGon%design.%Hier%
deden%we%veel%dingen%die%we%
visueel%verbeelde%zoals%het%
maken%van%een%nieuwe%
poster%voor%een%ﬁlm.%Door%
onderzoek%te%doen%en%
daarna%uit%te%werken%hoe%jij%
denkt%dat%die%beter%zou%zijn.%%

In%de%toekomst%
weet%ik%nog%niet%
wat%ik%wil%
worden%of%
doen.%Hier%hoop%
ik%snel%achter%te%
komen%

