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Inleiding + Overzichtsdiagram



Project 538 - Inleiding

Debriefing

Radio 538 heeft grootse plannen tijdens Halloween 2018. De bekende radiozender wilt dit 
jaar een Halloween-agenda samenstellen met grote feesten en concerten. 
Deze agenda gaat bestaan uit twee soorten events: events die 538 zelf  organiseert én 
events die mensen zélf  kunnen voorstellen. De voorstellen met de meeste publieke 
stemmen belanden op de agenda en worden gesponsord door Radio 538. 

Voor deze agenda moet een app worden ontwikkeld. Naast de agenda zal deze app ook 
het gehele traject ondersteunen: van de kaartverkoop tot de nieuwtjes over de events en 
van het stemmen op voorstellen tot de coverage na afloop van de events. 

Mijn oplossing

Ik denk dat het van groot belang is dat de app, ondanks de enorme hoeveelheid content, 
overzichtelijk is voor de gebruiker. Ook vind ik het belangrijk dat de gebruiker ten alle 
tijden relevante informatie te zien krijgt. De gebruiker zou zich niet eindeloos door menu’s 
moeten navigeren om zijn doel te bereiken. 

Om dit te bereiken, zijn alle schermen in mijn app dynamisch. De informatie en content op 
de schermen wordt continu geüpdatet en aangepast aan de wensen die de gebruiker op 
een bepaald moment heeft. Die wensen kunnen natuurlijk verschillen, afhankelijk van 
bijvoorbeeld het tijdstip en de locatie van de gebruiker. De app zal hier ten alle tijden 
rekening mee houden.

Afbeelding 1.1 laat zien hoe dit in de praktijk wordt toegepast. 
Dit is bijvoorbeeld een deel van het ‘Mijn events’-scherm. Informatie wordt aangepast op 
basis van verschillende factoren: een van die factoren is Tijd. Het balkje van een event zal 
bijvoorbeeld op de dag van dat event groter worden en worden voorzien van een live 
newsfeed, zodat de gebruiker constant up-to-date kan blijven van de laatste ontwikkelin-
gen. En zo bevat dit ontwerpdocument nog talloze voorbeelden. 

In het ontwerpdocument zal naar deze elementen verwezen worden met de volgende 
icoontjes:

1 De elementen met het paarse vierkantje hebben betrekking op DETAILS. DETAILS is 
een afkorting voor Device-, Environment-, Time-, Activity-, Individual-, Location en 
Social Context. Dit worden ook wel de 7 Flavours of  Context genoemd en elk element 
heeft op een bepaalde manier invloed op het design van het eindproduct. Om bijvoor-
beeld Time Context toe te passen stel je jezelf  de volgende vragen: ‘Zijn er bepaalde 
momenten van de dag wanneer onze app het meest geschikt is voor gebruik?’ of  ‘Hoe 
lang zal de gebruiker interactie zoeken met onze site en hoe vaak?’. 
Het stellen van deze vragen zorgt voor een user-centered product en dat is precies 
wat ik probeer na te streven. 

1 De elementen met het paarse rondje hebben betrekking op de theorie ‘How People 
Look for Information’ uit het document ‘A Practical Guide to Information Architecture’. 
Dit artikel verteld hoe mensen zoeken naar informatie en waar je bij het ontwerpen 
voor verschillende situaties rekening mee moet houden. De belangrijkste principes 
zijn: Finding Known Information, Exploring, Refining and Narrowing, Comparing, 
Getting a Broad Idea, Diving into Detail, Discovering Unknown Things, Keeping up to 
Date en Re-finding. De meeste van deze begrippen zullen terugkeren in dit ontwerp-
document. 

1 De elementen met het paarse driehoekje behandelen overige zaken.

Nog 1 uur, 32 minuten

Scary Rock ‘18
Barteljorisstraat 31a, Hoofddorp
19:30 - 02:00

Nog 1 uur, 53 minuten...

13:04 - Eerste bezoekers zijn binnen

17:53 - Het is zonnig, de drukte neemt toe

Newsfeed

Nog 1 uur, 32 minuten

Halloween Festijn 2018
Avenuelaan 3, Venlo
18:00 - 22:00

Nog 1 dag, 4 uur...

Nog 1 uur, 32 minuten

Spooky Rock Fun Yeah
Avenuelaan 3, Venlo
18:00 - 22:00

Nog 2 dagen, 12 uur...

Nog 1 uur, 32 minuten

Eng zeg! Feest
Hoelalaan 18, Utrecht
16:00 - 21:00

Nog 3 dagen, 4 uur...

Afbeelding 1.1.
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Project 538 - Overzichtsdiagram
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Schermen: De start



Nog 1 uur, 32 minuten

Scary Rock ‘18
Barteljorisstraat 31a, Hoofddorp
19:30 - 02:00

Nog 1 uur, 53 minuten...

13:04 - Eerste bezoekers zijn binnen

17:53 - Het is zonnig, de drukte neemt toe

Newsfeed

Project 538 - LoFi en HiFi schermen: Beginscherm

LOFI 1 LOFI 2 HIFI

Waarom ik voor LoFi 2 heb gekozen

Het kiezen van de juiste LoFi was een moeilijke beslissing, omdat ik me in allebei de LoFi’s wel kon vinden.
LoFi 1 is, net als LoFi 2, erg dynamisch: in het beginscherm wordt in de kopjes relevante informatie getoond over het onder-
werp. Het blok Voorgestelde Events zal bijvoorbeeld al in het beginscherm aangeven welke events op een bepaald moment 
trending zijn, zodat de gebruiker een beetje een idee krijgt van de content die hij of  zij kan verwachten wanneer op het blok 
geklikt wordt. 

Toch heb ik voor LoFi 2 gekozen. Het menu van LoFi 1, waar je doorheen moet swipen, is er eentje die vaker voorkomt in de 
app. Toch vond ik hem voor het beginscherm niet zo praktisch, omdat alles ook op één scherm past. Er is op het begin-
scherm niet enorm veel content, waardoor swipen veel meer moeite kost. Ook vond ik de blokken té groot: de informatie die 
ik wil tonen in de blokken past namelijk ook uitstekend in de kleinere blokken van LoFi 2. 

Welkom, Jaap!

Mijn events
Een event begint zo...

1

2

3

1 Individual Context - Op het beginscherm staan drie opties: Mijn events, Voorgestelde events en Kalender. 
Wanneer een gebruiker nog geen events heeft, zal ‘Mijn events’ onderaan staan. Wanneer de gebruiker
wél een event heeft en deze bijna begint, zal ‘Mijn events’ bovenaan staan. Ook zal dan in het blok
de volgende data getoond worden: een countdown naar het event, de titel, het adres, het tijdstip, een
newsfeed én een linkje naar het E-ticket. 

2 Time Context - Wanneer een voorgesteld event trending is, zal deze verschijnen in het Voorgestelde
events-blok.

1 Keeping up to date - De countdown en de newsfeed bij het kopje ‘Mijn events’ houden de gebruiker 
constant op de hoogte van de starttijd en de laatste ontwikkelingen van een event.

2 Getting a broad idea - De blokjes tonen de belangrijkste informatie: Titel, locatie, datum, tijd en
muziekgenre. Zo krijgt de gebruiker een beetje een idee van wat hij of  zij kan verwachten van elke
optie.

3 Individual Context - Het blokje ‘Kalender’ zal aanbevelingen doen voor evenementen die de gebruiker
wellicht interessant vindt, gebaseerd op locatie, muziekgenre en leeftijdscategorie. De volgende gegevens
worden erin getoond: Titel, locatie en muziekgenre. Ook zal een relevant feitje getoond worden, zoals 
het tijdstip van de kaartverkoop. 

Voorgestelde events
Trending

324 stemmen binnen 24 uur

Rock en R&B Concert 2018
Reigersbek 18, Purmerend
Rock, R&B 2

Kalender
Vanwege je interesse voor Scary Rock ‘18

Kaartverkoop start over 3 uur, 51 minuten..

Rockcore & Creeps
Middenweg 43, Zaandam
Rock, R&B
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Schermen: De volgende stap



Project 538 - LoFi en HiFi schermen: Mijn events

LOFI 1 LOFI 2 HIFI

Waarom ik voor LoFi 1 heb gekozen

Ik heb gekozen voor LoFi 1, omdat ik hem overzichtelijker  vindt en meer informatie biedt aan de gebruiker. 
De ‘Mijn events’-pagina bestaat uit 3 onderdelen: Mijn gereserveerde events, Events met mijn stem en Mijn eigen events. In 
LoFi 1 zijn deze onderdelen utigesmeerd over 3 schermen, terwijl deze in LoFi 2 allemaal op dezelfde pagina staan. Hoewel 
dit in theorie zou kunnen zorgen voor een overzichtelijkere pagina, leek het me toch geen handig idee om alles op één 
pagina te proppen. Wanneer de gebruiker namelijk enorm veel events in deze 3 lijsten heeft staan, wordt het één giganti-
sche, chaotische lijst aan events. 

Ook vond ik dat het begrip ‘Getting a broad idea’ beter is toegepast in LoFi 1. De event-balkjes in LoFi 1 vertellen veel meer 
over het event, zonder dat je op het balkje hoeft te klikken om naar de eventdetailpagina te gaan. Waar LoFi 2 alleen een 
countdown, de titel en het adres toont, laat LoFi 1 ook nog andere, relevante elementen zien, zoals een newsfeed en een 
linkje naar het E-ticket. 

Mijn gereserveerde events Events met mijn stem

Nog 1 uur, 32 minuten

Scary Rock ‘18
Barteljorisstraat 31a, Hoofddorp
19:30 - 02:00

Nog 1 uur, 53 minuten...

13:04 - Eerste bezoekers zijn binnen

17:53 - Het is zonnig, de drukte neemt toe

Newsfeed

Nog 1 uur, 32 minuten

Halloween Festijn 2018
Avenuelaan 3, Venlo
18:00 - 22:00

Nog 1 dag, 4 uur...

Nog 1 uur, 32 minuten

Spooky Rock Fun Yeah
Avenuelaan 3, Venlo
18:00 - 22:00

Nog 2 dagen, 12 uur...

Nog 1 uur, 32 minuten

Eng zeg! Feest
Hoelalaan 18, Utrecht
16:00 - 21:00

Nog 3 dagen, 4 uur...

21

1

3

Nog 1 uur, 32 minutenRock & Roll Lol Concert
Rock, R&B
Huidig aantal stemmen: 243 

1

. . .

Nog 1 uur, 32 minutenWe Just Relax
Jazz
Huidig aantal stemmen: 12 

63

2

1

1

2 Time Context - Events die als eerste zijn, zullen als eerste getoond worden. De countdown van events zal
op de dag van het event rood worden gekleurd. Ook zal aan het balkje van zo’n bijna beginnend event 
een kleine newsfeed toegevoegd worden, die de gebruiker op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen. 
Op de eventdetailpagina zal een grotere en uitgebreidere newsfeed staan. 

1 Keeping up-to-date - De newsfeed zal de gebruiker constant op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen over het event. 

2 Comparing - Door de posities aan te geven kan de gebruiker de populariteit van events vergelijken. 
Deze posities zijn gebaseerd op het aantal verkregen stemmen. 

3 Activity Context - Op deze pagina zal de gebruiker vermoedelijk de E-tickets willen zien en laten scannen,
zonder de Eventdetailpagina te hoeven openen. 

1 Device Context - Het scherm van een mobiel is te klein om veel informatie te tonen: swipen gaat echter
gemakkelijk op een mobiel, waardoor ik de kopjes ‘Mijn gereserveerde events’, ‘Events met mijn
stem’ en ‘Mijn voorgestelde events’ heb uitgesmeerd over drie schermen.

In de derde kolom komt dus de pagina ‘Mijn voorgestelde events’. Hier zullen de events getoond worden
die de gebruiker zelf  heeft voorgesteld. De indeling is exact hetzelfde als de ‘Events met mijn stem’-
pagina.

3 De kleuren achter de nummers hebben een betekenis: events waar binnen een bepaalde tijd enorm veel
op wordt gestemd zijn ‘Hot’ en worden rood gekleurd. Events waar lange tijd niet op gestemd wordt zijn 
‘Cold’ en worden blauw gekleurd. Zo krijgt de gebruiker alvast een klein idee van de laatste ontwikkelingen
over de stemmen voordat hij verder klikt. 
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Project 538 - LoFi en HiFi schermen: Kalender

LOFI 1 LOFI 2 HIFI

Waarom ik voor LoFi 2 heb gekozen

Van de twee LoFi’s sprak LoFi 2 me het meeste aan: de content staat vooraan in LoFi 2, wat voor de zoekende gebruiker 
enorm belangrijk is. Hoewel het handig is in LoFi 1 dat de filters en de zoekresultaten op dezelfde pagina staan, nemen de 
filters veel te veel ruimte in beslag en worden de zoekresultaten te ver naar beneden gedrukt. 

Ook heb ik mijn twijfels bij het sorteren van de events op dag. De balk bovenaan in de filteropties in LoFi 1 staat symbool 
voor de beschikbare dagen. De balk zorgde er echter voor dat je alleen maar naar events kon zoeken per dag. Dit is de 
reden dat ik heb gekozen voor een sorteer-functie in LoFi 2, waar je kan sorteren op datum. 

1 Individual Context - Bij sommige events zal een ‘Tip!’-melding verschijnen. Dit betekent dat het event
een event is die wellicht extra relevant kan zijn voor de gebruiker, op basis van zijn interesses. Het event
kan bijvoorbeeld enorm vergelijkbaar zijn met een ander event waar de gebruiker al kaartjes voor heeft
gekocht. 

3 Getting a broad idea - De blokjes tonen de belangrijkste informatie: Titel, locatie, datum, tijd en
muziekgenre. Zo krijgt de gebruiker een beetje een idee van wat hij of  zij kan verwachten van elke
optie.

Kalender

Leeftijd: 3-60

Muziek: Rock, R&B

Gesorteerd op Populariteit

Halloween Concert ‘18
Ooievaarsbek 1, Purmerend
30 Oktober, 2018    17:30 - 20:00
Rock

Halloween Concert ‘18
Ooievaarsbek 1, Purmerend
30 Oktober, 2018    17:30 - 20:00
Rock

Halloween Concert ‘18
Ooievaarsbek 1, Purmerend
30 Oktober, 2018    17:30 - 20:00
Rock

Halloween Concert ‘18
Ooievaarsbek 1, Purmerend

Tip!
1

1 Refining and narrowing - Met de filterknop heeft de gebruiker de optie de zoekresultaten aan te passen
aan zijn of  haar persoonlijke wensen en eisen. De volgende eigenschappen zijn aan te passen in dit menu:
Muziekgenre en Leeftijdscategorie. 

1

2 Refining and narrowing - Met de sorteerknop heb je uiteraard de optie om zoekresultaten te sorteren. 
Er kan op de volgende eigenschappen gesorteerd worden: Datum, Populariteit (gebaseerd op stemmen) 
en Locatie (In de buurt).

2

3

4 Exploring - De gebruiker kan eenvoudig de verschillende voorgestelde events bestuderen in de 
overzichtelijke, aanpasbare lijst. 

4
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Project 538 - LoFi en HiFi schermen: Voorgestelde events

LOFI 1 LOFI 2 HIFI

Waarom ik voor LoFi 1 heb gekozen

Ik heb om verschillende redenen voor LoFi 1 gekozen. Ten eerste vond ik het onhandig dat de filteropties in LoFi 2 op dezelf-
de pagina staan als de zoekresultaten. Hoewel de gebruiker dan niet naar een andere pagina hoeft om filters te selecteren, 
vind ik het enorm belangrijk dat de content bovenaan staat, zonder dat je hoeft te scrollen.  Dit is de reden dat ik heb geko-
zen voor een filter-knop. De sorteer-knop en de gekozen filter-opties zullen echter voor het overzicht nog wel bovenaan 
staan.

Ook vond ik de ‘Stel een event voor’-knop op LoFi 2 niet duidelijk genoeg. De knop vertelt niks over de functie die erachter 
zit en voelt een beetje out-of-place op de pagina. Dit is de reden dat ik deze knop op een andere pagina heb gezet, die in 
LoFi 1 te bereiken is door naar rechts te swipen. 

Uitleg HiFi

Voorgestelde events

Leeftijd: 3-60

Muziek: Rock, R&B

Gesorteerd op Populariteit

R&Baas Rock 2
Ooievaarsbek 13, Purmerend
30 Oktober, 2018    17:30 - 20:00
Rock

HalloWe 2018
Gladiolenweg 23, Alkmaar
29 Oktober, 2018    18:30 - 23:00
R&B

We Rock We Roll 
Snelweg 32a, Zandvoort
28 Oktober, 2018    21:00 - 00:40
Rock, R&B

Halloween Concert ‘18

Mijn voorgestelde events

Oeps!
Je hebt nog geen 

events voorgesteld, 
Jaap!

Stel nieuw event voor

1

2

1

2

3

1 Device Context - Het mobielscherm is te klein om veel informatie tonen: swipen gaat echter gemakkelijker
op een mobiel: dit is de reden dat ik de pagina heb opgesplitst in twee schermen: Voorgestelde events 
(van andere mensen) en Mijn voorgestelde events. 

2 Individual Context - De gebruiker heeft momenteel nog geen events voorgesteld: in zo’n geval is de lijst 
leeg en krijgt de gebruiker de optie om een event voor te stellen. 

1 Refining and narrowing - Met de filterknop heeft de gebruiker de optie de zoekresultaten aan te passen
aan zijn of  haar persoonlijke wensen en eisen. De volgende eigenschappen zijn aan te passen in dit menu:
Muziekgenre en Leeftijdscategorie. 

2 Exploring - De gebruiker kan eenvoudig de verschillende voorgestelde events bestuderen in de 
overzichtelijke, aanpasbare lijst. 

3 Getting a broad idea - De event-blokjes tonen de belangrijkste informatie: Titel, locatie, datum en
muziekgenre. Zo krijgt de gebruiker een beetje een idee van wat hij of  zij kan verwachten. 

4

4 Refining and narrowing - Met de sorteerknop heb je uiteraard de optie om zoekresultaten te sorteren. 
Er kan op de volgende eigenschappen gesorteerd worden: Datum, Populariteit (gebaseerd op stemmen) 
en Locatie (In de buurt).
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Schermen: In detail



Project 538 - LoFi en HiFi schermen: Eventdetailpagina - Gereserveerd event

LOFI 1 LOFI 2 HIFI

Waarom ik voor LoFi 2 heb gekozen

Ik heb simpelweg gekozen voor LoFi 2, omdat ik op een detailpagina het liefst alle content in één keer toon, zonder dat er 
verder moet worden doorgeklikt naar andere schermen. In LoFi 1 zit de algemene informatie bijvoorbeeld verborgen achter 
een knop. Aangezien deze algemene informatie niet uit enorm veel tekst bestaat, leek het me dat die content ook wel direct 
in de detailpagina getoond kon worden. 

Ook bleek de deel-knop niet nodig, wat het verstoppen van content achter knoppen al helemaal overbodig maakte. 

1 Time Context - Op de dag van het event wordt het Newsfeed-blok toegevoegd en bovenaan de pagina 
gezet, zodat de gebruiker op de hoogte kan blijven van de laatste ontwikkelingen.

Halloween Jazz ‘18

1 Diving into Detail - Wanneer de gebruiker op de knop klikt, zal het Newsfeed-blok worden uitgeklapt
en verschijnen er meer nieuwtjes.
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Newsfeed
16:34 - De drukte neemt toe

13:13 - Het regent en hagelt

12:58 - De eerste bezoekers arriveren

09:13 - Event gaat door, niet afgelast

17
31 Oktober, 2018
17:00 - 03:00

Wibauthof  1, 1091 DD
Amsterdam

Jazz
Dance

Algemene informatie

1

1


