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1 Inleiding 

Voor u ligt het functioneel designdocument voor het concept ʻSpotlightʼ. In 
dit document wordt aan de hand van verschillende methoden het 
functionele design van de applicatie vastgelegd. De opbouw en 
onderbouwing van dit document is als volgt: 
 
Allereerst wordt het concept uitgelegd. Deze uitleg vloeit voort uit de eerste 
beschrijving van het concept in het conceptdocument.  
De visualisaties dienen voornamelijk ter verduidelijking van het concept 
richting de opdrachtgever. Middels de flowcharts wordt inzicht verworven in 
hoe taken binnen de applicatie vervuld worden. 
 
In de voorgaande projectfase hebben we de doelgroep gedefinieerd, hieruit 
zijn de personae voortgekomen die centraal staan in de scenarioʼs. Deze 
scenarioʼs staan samen met gebruikerstesten centraal in de toetsing van 
het concept, design ideeën en het uiteindelijke ontwerp.  
  
Om de kernelementen van de applicatie vast te stellen is de Moscow-
methode gehanteerd. Dit eisenpakket dient als input voor de use case. De 
use case beschrijft hoe een gebruiker de applicatie gebruikt om een 
bepaald doel te bereiken of om een bepaalde taak uit te voeren.  
 
Het functioneel design is uitgewerkt in wireframes en een flowchart om 
inzichtelijk te krijgen welke functionaliteiten de applicatie behelst en hoe 
deze tot elkaar verhouden. De wireframes en de flowchart staan naast de 
Moscow centraal in de communicatie met de ontwikkelaar.  
 
Tot slot is het functioneel design uitgewerkt in twee verschillende papieren 
prototypen. Hierin is uitgegaan van twee verschillende designs: 
één design met de twitterberichten in kolomweergave, en één design dat de 
twitterberichten structureert in vier verschillende tegels. Deze prototypes 
worden getest en vergeleken door toekomstige gebruikers. Op deze manier 
komen we al snel achter de eerste ontwerpfouten, en kunnen we het design 
in een vroeg stadium aanpassen aan de wensen van de gebruiker. 
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2 Concept 

Kernidee 
Met de second screen-applicatie ʻSpotlightʼ wordt een sociale 
informatielaag toegevoegd aan de nieuwsuitzending van NOSop3. Naast 
de reguliere berichtgeving in het journaal geven drie personen extra waarde 
aan een nieuwsonderwerp door vanuit hun eigen perceptie invulling te 
geven rondom het nieuwsbericht. Deze toevoeging van extra waarde wordt 
gefaciliteerd in een op Twitter gebaseerde applicatie, en voorziet steeds in 
drie verschillende invalshoeken op het nieuws. In het geval van de 
kernwaarden van NOSop3 zou dit bijvoorbeeld kunnen zijn: 

! één persoon die dichtbij de doelgroep staat. 
! één expert, iemand die alles van het onderwerp weet. 
! één persoon met een andere invalshoek die het onderwerp vanuit 

een ander perspectief bekijkt.  
 
Doel van de applicatie is om op ongekleurde wijze de kijker de mogelijkheid 
te geven zich een mening te vormen met betrekking tot het 
nieuwsonderwerp. 
 
Naast de twitterberichten van de drie geselecteerde online ʻreportersʼ kan 
de gebruiker meepraten over het nieuwsonderwerp. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan: 

! Directe vragen aan de online experts. 
! Een eigen mening, of reactie op het nieuwsonderwerp 
! Extra informatie zoals een verwijzing naar een interessante website 

of foto. 
 

Doordat de applicatie ingebed wordt in de website van NOSop3 ontstaat 
een directe koppeling tussen web en TV. 
 
Conceptbeschrijving 
Het concept speelt in op de informatie-overload  die men nu ondervindt bij 
het bekijken van nieuws op Twitter. Hiermee wordt bedoeld dat er teveel 
onnodige informatie wordt vermeld op jouw Twitterpagina, waardoor er 
geen structuur is in de brei aan informatie. NOSop3 maakt de informatie 
overzichtelijk door bij een nieuwsonderwerp drie interessante personen 
(online reporters) in de spotlight te zetten. Deze experts worden door de 
gebruiker voor één dag gevolgd. Alléén voor het desbetreffende 
nieuwsitem, dus alléén relevante informatie. 
 
Door interessante online reporters te selecteren en deze informatie 
gestructureerd weer te geven creëren we meer interactie, meer online buzz 
rondom het onderwerp en NOSop3 en een sterke koppeling tussen web en 
televisie. Twitter leent zich uitstekend voor het concept. Het is!meer is 
gebaseerd op nieuws en actualiteiten dan bijvoorbeeld Facebook, dat zich 
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meer richt op het communiceren met vrienden. Twitter is openbaar, dus ook 
zonder eigen account kan men gebruik maken van ʻSpotlightʼ. Echter is dit 
op Facebook vaak niet mogelijk gezien de grote hoeveelheid mensen die 
hun profiel hebben afgeschermd.  
 
Kortom een second screen applicatie die op een overzichtelijke wijze de 
twitterberichen van interessante personen structureert. Waarbij de reporters 
binnen het platform hun kijk op het nieuws kunnen delen. Daarnaast staat 
in de laatste kolom de hashtags met het nieuwsitem deze twitterfeed geeft 
de overige berichten rondom het onderwerp weer. Hierop kan de gebruiker 
reageren en vragen stellen aan de reporters. Dit bevorderd de interactie 
met het nieuws en NOSop3. De focus van de second screen applicatie ligt 
voornamelijk op de avond, zo rond de live nieuwsuitzending van 22:30. De 
applicatie is een sterke koppeling tussen de tv-uitzending en het web, 
aangezien de twitterberichten regelmatig verwijzen naar de website.  
 
Er is gekozen voor het ontwikkelen van een responsive webapplicatie op 
basis van HTML5 en CSS3. Door deze aanpak is Spotlight crossplatform 
vertegenwoordigt. Dit houdt in dat voor alle devices, van iPad tot laptop en 
van Android-telefoon tot iPhone 1 webapplicatie gebruikt kan worden. 
 
Online Buzz 
Door het selecteren van drie interessante experts vergroot NOSop3 de 
online buzz rondom het nieuwsonderwerp. De drie experts delen hun 
berichten zowel met hun volgers op Twitter als met de volgers van NOSop3 
(+ de gebruikers van de second screen applicatie). De volgers van de 
reporters komen daardoor ook in aanraking met NOSop3, en zo wordt het 
bereik van de online conversatie rondom het nieuws van NOSop3 vergroot.  
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Figuur 1 Maak gebruik van het netwerk van de experts. 

 
Voorbeeld: Bij een nieuwsitem over de gadgets wordt technologie-experts 
en gadget freak Alexander Klöpping gevraagd zijn mening via Twitter met 
NOSop3 te delen. Zijn berichten zijn binnen de second screen applicatie 
naast de overige twee reporters te lezen. De 78.000 volgers van Alexander 
Klöpping komen in aanraking met NOSop3. Hierdoor is de kans groot dat 
zij NOSop3 zullen volgen en vice versa. 
 
 

 

Figuur 2 Alexander Klopping heeft ruim 78.000 volgers. Kassa! 
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3 Visualisaties 

Onderstaande visualisatie geeft een eerste voorstelling van hoe de 
applicatie eruit komt te zien en welke positie de verschillende 
functionaliteiten innemen.  
 
Op onderstaande visualisatie is een viertal kolommen te zien die, zoals in 
het voorgaande hoofdstuk beschreven, een drietal personen beslaan en 
éénhashtag. De visualisatie is een eerste weergave van het mogelijke 
design en dient als input voor de paper prototype-tests en in een latere fase 
de wireframes. 
 
 
 

 
 
 
 



Functioneel Design - Interactive News Formats  
 

8 

 

4 Storyboards 

De volgende twee storyboards geven het gebruik weer van de applicatie 
door zowel de consument als de redactie van NOSop3. Het geeft, nog 
voordat prototypes gemaakt (en getest) zijn, een eerste inzicht in de 
interactie met de applicatie en de wensen van zowel de consument als de 
redactie van NOSop3 met het oog op interactie en gebruiksmomenten, en 
op welke momenten interactie door de redactie gestimuleerd dient te 
worden. 
 

Figuur 3 Storyboard vanuit gebruikersperspectief 
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Figuur 4 Storyboard vanuit redactieperspectief 
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5 Flowcharts 

Onderstaande flowcharts dienen om op schematische wijze inzicht te 
geven op het dataverloop binnen de applicatie. Het geeft duidelijkheid in de 
volgende zaken: 

• wat een proces in gang zet; 
• de verschillende stappen waaruit een proces bestaat; 
• de beslissingen die in een proces genomen moeten worden; 
• de volgorde waarin de stappen binnen een proces worden 

genomen; 
• de output van een proces. 

 

 

Figuur 5 Flowchart User Data 
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Figuur 6 Twitter Search Operators 
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6 MoSCoW 

De MoSCoW-methode wordt gebruikt om het belang van verschillende 
functionaliteiten van ons concept te indexeren tijdens het ontwikkelen. Het 
doel van deze methode is aan de ontwikkelaar kunnen communiceren 
welke functionaliteiten de bruikbaarheid van ons product garanderen, en 
welke prioriteit aan de verschillende functionaliteiten meegeven moeten 
worden. 
 
Verklaring MoSCoW 
Must-have: deze eis moet in het eindresultaat terugkomen, zonder deze 
eis is het product niet bruikbaar;  
Should-have: #$%$!$&'!&'!%$$(!)$*$+',-!.//(!%0+#$(!&'!1$,!2(0#34,!*$5!

6(3&76//(8 
Could-have: #$%$!$&'!./)!/55$$+!//+!60#!70.$+!/5'!$(!,&9#!)$+0$)!&'8 
Wonʼt-have: #$%$!$&'!%/5!&+!#&,!2(09$4,!+&$,!//+!60#!70.$+!.//(!7/+!&+!#$!

,0$70.',-!6&9!$$+!:$(:05)2(09$4,-!&+,$($''/+,!%&9+;!

 
!"#$%&'$()

! ! ! ! !!"#$%&'#()&%*&%+ ,+ -+ .+ /+ 012*34&#5*#+

<+50))$+!=*&,,$(! >! !! !! !!

?&9!+&$,!&+50))$+!.0$,$+!,*$$,'!

,041!5$$'6//(!%&9+-!/55$$+!+&$,!

'41(&9:$+!

@&,50))$+!=*&,,$(! >! !! !! !! !!

<+50))$+!A/4$6007! !! !! !! >! !!

@&,50))$+!A/4$6007! !! !! !! >! !!

B&9C!DEFG02H! >! !! !! !! <+453'&$I!JEFG02HK!

B&9C!L&41,6&9! >! !! !! !! !!

B&9C!<+:/5'10$7!! >! !! !! !! !!

B&9C!M>2$(,! >! !! !! !! !!

B&9C!N$5I! >! !! !! !! !!

O !"#$$%&'%&#()$*%+,- >! !! !! !! !!

<+O'4($$+!6(0*'$(! !! >! !! !! =?P!5&+7'-!I0,0Q'-!:&#$0Q'!3&,!,*$$,'!

"5&47/65$!1R2$(5&+7'! !! >! !! !! S/#$+!&+!&+O'4($$+!6(0*'$(!

B$25RO63,,0+! !! >! !! !! !?&9!$57$!,*$$,!

B$,*$$,O63,,0+! !! >! !! !! !!

A/:0(&,$O63,,0+! !! >! !! !! !!

T/'1,/)'!//+:355$+! !! !! >! !! !!

U$('0+$+!//+:355$+! !! !! >! !! !!

A0,0!,0$:0$)$+! !! !! >! !! !!

S04/,&$!,0$:0$)$+! !! !! >! !! !!

=$7',:$5#!5$$)./7$+! !! !! >! !! !!
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S&+7'!&+70(,$+! !! !! >! !! V3,0./,&'41!&+70(,$+!:&/!6&,;5R!0&#!

G*&,41!S/+#'4/2$WU0(,(/&,! !! !! >! !! !!

V225&4/,&$!'53&,$+! >! !! !! !! !!

 
 
 
 
 

*+,-&'$()
+ + + + +!"#$%&'#()&%*&%+ ,+ -+ .+ /+ 012*34&#5*#+

S0)&+! >! !! !! !! !!

S0)03,! >! !! !! !! !!

<+:0$(:$5#C!L&41,6&9! >! !! !! !! <+453'&$I!0+#$(',//+#$!I&5,$('!

O .#+$%&/-0+-,%1%-"22&,%3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-4%1%-%56($%-1#3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-7+8%-*63-,%1%-"22&,%3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-9%%3-*63-,%1%-"22&,%3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-4%1%-)6:)$6;:- !! >! !! !! !!

<+:0$(:$5#C!<+:/5'10$7! >! !! !! !! <+453'&$I!0+#$(',//+#$!I&5,$('!

O .#+$%&/-0+-,%1%-"22&,%3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-4%1%-%56($%-1#3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-<=3-*63-,%1%-"22&,%3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-9%%3-*63-,%1%-"22&,%3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-4%1%-)6:)$6;:- !! >! !! !! !!

<+:0$(:$5#C!M>2$(,! >! !! !! !! <+453'&$I!0+#$(',//+#$!I&5,$('!

O .#+$%&/-0+-,%1%-"22&,%3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-4%1%-%56($%-1#3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-<=3-*63-,%1%-"22&,%3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-9%%3-*63-,%1%-"22&,%3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-4%1%-)6:)$6;:- !! >! !! !! !!

<+:0$(:$5#C!EFG02H! >! !! !! !! <+453'&$I!0+#$(',//+#$!I&5,$('!

O .#+$%&/-0+-,%1%-"22&,%3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-4%1%-%56($%-1#3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-<=3-*63-,%1%-"22&,%3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-9%%3-*63-,%1%-"22&,%3- !! >! !! !! !!

O .#+$%&/-4%1%-)6:)$6;:- !! >! !! !! !!

A&5,$(C!*00(#$+5&9',! !! !! >! !! !!
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7 Use cases 

Use cases beschrijven op systematische wijze vanuit gebruikersperspectief 
de verschillende interactiemogelijkheden binnen het concept. De use cases 
zijn een beschrijving van een reeks gebeurtenissen die met elkaar het 
systeem in staat stellen iets bruikbaars te doen.  
 
In de context van ons concept beschrijven onderstaande use cases losse 
functionaliteiten die de gebruiker in staat stellen om in te loggen, berichten 
te lezen en daarop te reageren. 
 
67*+.(7*+ <+50))$+!02!#$!/225&4/,&$!

-"22(38+ ?$'41(&9:&+)!:/+!1$,!&+50)'R',$$.!6&++$+!#$!/225&4/,&$!

9$%'37+ M+#O3'$(!

:3*$'#;&%&'#7+

O <+!1$,!6$%&,!:/+!$$+!=*&,,$(O/4403+,!

O <+!1$,!6$%&,!:/+!$$+!&U/#!

O V225&4/,&$!)$&+',/55$$(#!

O V225&4/,&$!02)$',/(,!

<*7$3&1%&'#+
!?&9!1$,!',/(,$+!:/+!#$!/225&4/,&$!*0(#,!#$!)$6(3&7$(!)$40+I(0+,$$(#!.$,!

$$+!&+50)7+02!:00(!=*&,,$(;!

=>$*1%&'#7+

!<+#&$+!#$!)$6(3&7$(!)$$+!=*&,,$(O/4403+,!1$$I,!7/+!1$,!'41$(.!

*$))$75&7,!*0(#$+!$+!7/+!/5'+0)!:/+!#$!/225&4/,&$!)$6(3&7!)$.//7,!

*0(#$+;!M(!7/+!+&$,!*0(#$+!.$$)$'41($:$+;!

:'7%$'#;&%&'#7+ !X$6(3&7$(!7/+!:$(#$(!&+!/225&4/,&$!*$(7$+;!

 
 
67*+.(7*+ !S$%$+!

-"22(38+ !?$'41(&9:&+)!:/+!1$,!5$%$+!:/+!,*$$,'!6&++$+!#$!/225&4/,&$!

9$%'37+ !M+#O3'$(!

:3*$'#;&%&'#7+

O <+!1$,!6$%&,!:/+!$$+!&U/#!

O V225&4/,&$!)$&+',/55$$(#!

O V225&4/,&$!02)$',/(,;!

!

<*7$3&1%&'#+
?&++$+!#$!/225&4/,&$!%&9+!$$+!:&$(,/5!:/77$+!6$',$.#!:00(!5$%$+;!M57!:/7!

6$5&41,!$$+!/+#$($!&+:/5'10$7;!<+#&$+!+0#&)!%&9+!#$%$!'4(055/65$;!

=>$*1%&'#7+
M$+!0I!.$$(#$!:/77$+!%&9+!5$$)!*$)$+'!)$$+!,*$$,';!L$%$!'&,3/,&$!&'!

0+*$+'$5&97!$+!*0(#,!/4,&$I!//+)$9//)#;!

:'7%$'#;&%&'#7+
!X$6(3&7$(!7/+!($/)$($+-!3&,50))$+!0I!:$(#$(!5$%$+;!<+#&$+!+&$,!&+)$50)#!

',//,!02!504/,&$!3&,50)7+02!$$+!&+50)7+02!

 



Functioneel Design - Interactive News Formats  
 

15 

 

67*+.(7*+ !G41(&9:$+!

-"22(38+ !?$'41(&9:&+)!:/+!1$,!'41(&9:$+!:/+!,*$$,'!6&++$+!#$!/225&4/,&$!

9$%'37+ !M+#O3'$(!

:3*$'#;&%&'#7+

O <+!1$,!6$%&,!:/+!$$+!=*&,,$(O/4403+,!

O <+!1$,!6$%&,!:/+!$$+!&U/#!

O V225&4/,&$!)$&+',/55$$(#!

O <+)$50)#!02!#$!=*&,,$(!:&/!#$!/225&4/,&$!

O V225&4/,&$!02)$',/(,!

<*7$3&1%&'#+

?&++$+!#$!/225&4/,&$!&'!$$+!:$5#!:00(!#$!$&)$+!,*$$,';!T&$(&+!%&,!$$+!

,$7',:/7;!V5'!02!#&,!,$7',:/7!)$75&7,!*0(#,-!02$+,!I355!'4($$+!$$+!

,0$,'$+60(#!$+!,$7',*$$()/:$:$+',$(;!L//(+//',!73++$+!6$(&41,$+!

*0(#$+!)$O($,*$$,-!7/+!.35,&.$#&/!,0$)$0:0$)#!*0(#$+!Y:&#$0-I0,0Z-!

@BS['!/5'!5&+7-!($25R!$+!*0(#,!=*&,,$(!I3+4,&0+/5&,$&,!A/:03(&,$!

)$I/4&5&,$$(#;!A/:03(&,$'!*0(#$+!+$&,!*$$()$)$:$+!&+!/22-!.//(!02!

=*&,,$(;!

=>$*1%&'#7+ !X$6(3&7$(!*&5!+&$,!2/(,&4&2$($+W($/)$($+;!

:'7%$'#;&%&'#7+ !X$6(3&7$(!)//,!:$(#$(!.$,!/225&4/,&$!0I!'53&,!/I;!

 
 
67*+.(7*+ !@&,50))$+!

-"22(38+ !?$'41(&9:&+)!:/+!1$,!3&,50))$+!3&,!#$!/225&4/,&$+

9$%'37+ !M+#O3'$(!

:3*$'#;&%&'#7+

O <+!1$,!6$%&,!:/+!$$+!=*&,,$(O/4403+,!

O <+!1$,!6$%&,!:/+!$$+!&U/#!

O V225&4/,&$!)$&+',/55$$(#!

O <+)$50)#!02!#$!=*&,,$(!:&/!#$!/225&4/,&$!

O V225&4/,&$!02)$',/(,!

<*7$3&1%&'#+
F.!3&,!,$!50))$+!#(37,!#$!)$6(3&7$(!&+!1$,!100I#'41$(.!02!#$!7+02!

\@&,50))$+[;!!

=>$*1%&'#7+ !X$6(3&7$(!1$I,!)$$+!=*&,,$(O/4403+,!$+!&'!#$(1/5:$!+$&,!&+)$50)#;!

:'7%$'#;&%&'#7+ !X$6(3&7$(!&'!+&$,!5/+)$(!&+)$50)#!$+W0I!:$(5//,!#$!/225&4/,&$!
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67*+.(7*+ !V225&4/,&$!:$(5/,$+!

-"22(38+ ?$'41(&9I,!10$!#$!/225&4/,&$!+/!)$6(3&7!:$(5/,$+!7/+!*0(#$+!

9$%'37+ !M+#O3'$(!

:3*$'#;&%&'#7+

O <+!1$,!6$%&,!:/+!$$+!&U/#!

O V225&4/,&$!)$&+',/55$$(#!

O V225&4/,&$!02)$',/(,;!

<*7$3&1%&'#+ !L00(!02!#$!T0.$O63,,0+!,$!#(377$+!:$(5/,$+!#$!)$6(3&7$(!#$!/225&4/,&$;!

=>$*1%&'#7+ !X$6(3&7$(!*&5!/225&4/,&$!65&9:$+!)$6(3&7$+!

:'7%$'#;&%&'#7+ !X$6(3&7$(!&'!,$(3)!&+!1$,!100I#'41$(.!:/+!&FG!
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8 Wireframes 

Onderstaande wireframes dienen ter verduidelijking van de functionaliteiten 
en de onderlinge verhoudingen tussen de buttons en opvolgende 
schermen. Deze dienen voornamelijk als communicatiemiddel tussen onze 
projectgroep en de uitvoerende ontwikkelpartij.  
 
Ter completering dient vermeld te worden dat voor de iPhone wel 
wireframes zijn uitgewerkt, maar dat in eerste instantie de focus ligt op het 
ontwikkelen van een applicatie voor tabletcomputers. De iPhone is 
uitgewerkt in een wireframe zodat in een latere fase, en na welslagen van 
de tabletversie, reeds inzicht is in de verschillen in de functionaliteiten en 
design ten opzichte van tablets. 
 

Wireframe iPhone. 
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Wireframe iPad 
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9 Paper Prototyping 

Een papieren prototype is, zoals de naam al verraadt, een papieren versie 
van de uiteindelijke software-applicatie. Het papieren prototype 
vertegenwoordigd een eerste mogelijkheid om het functionele ontwerp te 
testen en vast te stellen welke eisen er worden gesteld aan het uiteindelijk 
digitale prototype. Het digitale prototype zal zowel functionele als 
designopties testen, waar het papieren prototype gericht is op 
functionaliteit.  

9.1 Uitvoering 

Om ons concept op een zo realistisch mogelijke wijze te kunnen testen is er 
flink geworsteld aan een prototype dat de functionaliteiten van de digitale 
applicatie zo levensecht mogelijk weergeeft. Dit houdt in dat alle functies uit 
papier worden uitgewerkt, en de mens hierbij als katalysator dient om 
functionaliteiten uit te voeren. Deze functionaliteiten zijn vastgesteld aan de 
hand van de MoSCoW-analyse, en omvatten de must-haves en should-
haves. Een volledig overzicht van de functionaliteiten van het papieren 
prototype is te vinden in de overzichten in hoofdstuk 6.  
 
 

 

Figuur 7 Scrollen door de papieren applicatie. 

Na een aantal proefversies is het definitieve papieren prototype getest op 
10 personen. Er is getracht een zo groot mogelijke verscheidenheid aan 
proefpersonen bij de tests te betrekken. Van personen zonder Twitter-
ervaring tot ware Twitterverslaafden, en van 19-jarige jongedame tot een 
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heer van 53. Het totaaloverzicht van testuitslagen is terug te vinden in de 
bijlagen. 

 
 

 

Figuur 8 Typen! 

9.2 Uitkomsten 

Uit de test met het papieren prototype zijn een aantal belangrijke lessen 
geleerd met betrekking tot usability, designkeuzes en ook 
gebruikerswensen. 
 
Zo bleek het merendeel van de testpersonen liever mee te lezen dan ook te 
reageren, en werd de applicatie niet per definitie gezien als tweede 
schermapplicatie,maar ook voor gebruik op andere momenten leuk 
bevonden. 
 
Designwise is opgemerkt dat er erg veel op één scherm gebeurd. In het 
uiteindelijke design moet de wens om de complete conversatie op één 
scherm weer te geven niet ten koste gaan van de overzichtelijkheid van de 
applicatie. De posities van de knoppen is helder, maar wellicht zou meer 
kleurcontrast de applicatie overzichtelijker maken. 
 
Gedurende het testen is het papieren prototype op basis van de 
testuitkomsten aangepast. Zo verschijnt het tekstveld nu onder de tweet, en 
het toetsenbord verschijnt daar weer onder. Naast de verschillende 
experts is een button gekomen met een potloodje. Hiermee kunnen 
nieuwe berichten geschreven worden. 
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10  Bijlagen 

10.1 Formulieren paper prototype 

Waar moeten wij op letten?  
 
Wijst alles voor zich? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Content: 

! Komt de informatie binnen de kolommen duidelijk over? 
! Is het duidelijk wie of wat de experts zijn? 
! Is de achtergrond informatie bij een tweet zoals foto/link duidelijk 

weergegeven? 
 
 
 
 
 
 
Design: 

! Is de navigatie duidelijk weer gegeven qua kleur en borders etc? 
! Lettertype leesbaar 
! Weergave van de kolommen duidelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
Functioneel: 

! Hoe logt de gebruiker in? (logt ie uberhaupt in?) 
! Hoe reageert de gebruiker op een persoon?  

o Of via tekstvak en dan @... 
o Of op tweet drukken en ʻreagerenʼ 
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! Hoe leest de gebruiker tweets van een persoon? (scrollend)? 
! Hoe stelt de gebruiker een vraag aan een persoon? 
! Hoe wilt de gebruiker zelf een reactie plaatsen? 
! Hoe re-tweet de gebruiker en lukt het? 
! Hoe probeert de gebruiker het profiel van een persoon te bekijken 

en te followen? 
! Hoe logt de gebruiker uit? 
! Overig: hoe vinden ze de applicatie? 
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Daan Krijnen 
Geslacht:       Man  
Leeftijd:         23 jaar 
Werk:             Student  
Woonplaats: Amsterdam 

Inloggen Inloggen hoefde volgens Daan niet omdat dit al automatisch werd gedaan op de iPad maar 
hij deed het toch zoals het hoorde. 
 

Lezen  Het lezen en het navigeren van de tweets ging goed 
Reageren Daan snapte goed dat hij 1x op de tweet moest drukken zodat de reageer button 

verscheen. Maar toen kwam het tekstvenster over de tweet heen zodat hij niet meer wist 
waarop hij wilde reageren -> problem 

Vragen Daan moest een random vraag stellen aan NOSop3, hierbij drukte hij op NOSop3 in de 
bovenste balk waarna het profiel van NOSop3 volgde, fout dus.  

Retweeten Retweeten geldt hetzelfde als reageren.  

Followen Om iemand te volgen drukte Daan op de afbeelding van de persoon, dat is goed. 
Uitloggen Goed 
Duidelijk De applicatie gaf een duidelijk overzicht van de tweets. Onduidelijk was nog hoe je een 

tweet moest sturen.  
Overzichtelijk JA! 
Overige Volgens Daan konden we beter het tekstvlak rechtsonder weghalen om vervolgens 

rechtsboven een button te plaatsen om een tekst te schrijven. Waarbij het tekstvlak niet 
over de tekst heen mocht komen waarop men wil reageren. 

Conclusie Aangepast: Tekstveld verschijnt onder de tweet en het toetsenbord verschijnt daar weer 
onder. Naast de Reporters is een button gekomen met een potlood, waardoor er een 
nieuw bericht geschreven kan worden.  
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Cecile van de Grift 
Geslacht:       Vrouw  
Leeftijd:         21 jaar 
Werk:             Student  
Woonplaats: Amsterdam 

 

Inloggen Had geen Twitter maar logde voor het gemak toch even in. Belangrijk is dat ze het ook 
zonder Twitter een interessante app vond. 

Lezen  Lezen ging gemakkelijk en scrollen door de verschillende tweets ook. 
Reageren Vanwege het gebrek aan Twitterkennis wist ze niet dat ze 1x moest ʻtappenʼ op de tweet 

om vervolgens te kunnen reageren. 
Vragen Wegens Apple ervaring was de button duidelijk om een tweet te schrijven.  
Retweeten Zelfde als reageren 

Followen Drukte op een afbeelding van Reporter – Goed 
Uitloggen Goed 
Duidelijk Wegens gebrek aan kennis waren de reageerbuttons niet duidelijk 
Overzichtelijk Nee, Cecile vond de applicatie onoverzichtelijk doordat alles zo op elkaar stond, maar 

verwachtte wel dat dit in digitale versie beter zou zijn. 
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Conclusie Lezen liever dan reageren 
- Niet specifiek 2e scherm 
- veel op 1 scherm 
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Tessa van der Broek 
Geslacht:       Vrouw  
Leeftijd:         20 jaar 
Werk:             Student  
Woonplaats: Amsterdam 
Inloggen Ondanks geen twitteraccount toch ingelogd. 
Lezen  Kon prima navigeren door de applicatie 
Reageren Dit was niet duidelijk, wegens twitterkennis gebrek wist ze niet waarop ze moest drukken 
Vragen Duidelijk 
Retweeten Zelfde als ʻreagerenʼ  

Followen Tessa drukte op een reporter in de bovenste balk en dat is goed 
Uitloggen Goed 
Duidelijk Redelijk, alles is overzichtelijk alleen de buttons waren niet altijd even duidelijk (RT&R)- 
Overzichtelijk Ja 
Overige Beter dan vorig concept 

RT/reageer niet duidelijk 
 

Conclusie RT/reageerbuttons aanpassen?? 
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Sanne Timmermans 
Geslacht:        Vrouw  
Leeftijd:          21 jaar 
Werk:              Student 
Woonplaats: Amsterdam 
Inloggen Ja, logde op een goede manier in op haar eigen twitteraccount 
Lezen  Scrolde op een goede manier door de tweets heen 
Reageren Wist hoe ze moest reageren en deed dit op een goede manier.  
Vragen Stelde een algemene vraag aan Minister Kamp door op de button naast zijn naam te klikken, 

goed. 
Retweeten Prima 

Followen Drukte op een afbeelding van Reporter – Goed 
Uitloggen Goed 
Duidelijk Sanne vond de applicatie duidelijk en had daarmee wel haar twitterkennis met zich mee.  
Overzichtelijk De tweets vond Sanne wel te dicht op elkaar staan, waardoor ze in het begin niet meteen wist 

wat de bedoeling  
Conclusie  
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Timo Spruitenburg 
Geslacht:       Man  
Leeftijd:         21 jaar 
Werk: Student  
Woonplaats: Amsterdam 

Inloggen Goed 
Lezen  Goed 
Reageren Goed 
Vragen Goed 
Retweeten Goed 

Followen Goed 
Uitloggen Goed 
Duidelijk Knoppen en plaatsen was allemaal duidelijk. Het doel van de applicatie moest nog wel 

even duidelijk worden 
Overzichtelijk De tweets stonden wel iets te dicht op elkaar wat onoverzichtelijkheid veroorzaakte. 
Overige  
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Menno Wildeboer 
Geslacht:       Man  
Leeftijd:         23 jaar 
Werk:             Docent/Student  
Woonplaats: Amsterdam 

Inloggen Twitter inloggen hoeft niet met iOS5, maar dan moet er wel een Alert ingesteld worden, als 
men niet automatisch is ingelogd of wanneer diegene een tweet wil uitsturen. 
 

Lezen  Ging prima, hij had al wel enige kennis over deze applicatie door middel van het gebruik 
van Tweetdeck en Tweetcaster 

Reageren Goed 
Vragen Goed! 

 
Retweeten Goed! 

Followen Menno drukte op de naam in de bovenste balk om te followen, dit was nog geen optie. 
Uitloggen Hoefde volgens hem niet vanwege de al ingestelde twitterfunctie bij iOS5 
Duidelijk Top weergegeven, vond het duidelijk en zag er veel potentie in. 
Overzichtelijk Duidelijk en overzichtelijk weergegeven, waarbij hij beweerde dat het zeker in de digitale 

versie duidelijker wordt 
Overige Meer contrast qua kleuren waardoor de ʻreportersʼ duidelijker naar voren komen.  

Visueel reageren?  
Actie! 
Kijk naar Tweetbot! 
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Louis Draisma 
Geslacht:       Man  
Leeftijd:         53 jaar 
Werk:             Ondernemer  
Woonplaats: Amsterdam 

Inloggen Geen twitter, maar inloggen sprak in principe voor zich. Het was niet duidelijk dat hij door 
kon gaan zonder in te loggen.  

Lezen  Goed 
Reageren Hij drukte op het potlood bij de reporter waardoor je dus een geheel nieuw bericht maakt, 

wat hier dus niet de bedoeling is.  
Vragen Deed Louis hetzelfde als hierboven dus in dit geval wel goed 
Retweeten Zelfde als reageren niet geheel zoals het hoort. 

Followen Goed 
Uitloggen Goed 
Duidelijk Louis vond de applicatie onduidelijk op het gebied van reageren en retweeten, verder vond 

het de bedoeling wel duidelijk doordat vooraf wordt verteld waarvoor de app bedoeld is. De 
reporters mochten wat hem betreft iets duidelijker naar voren komen door  kleurcontrast 

Overzichtelijk De tweets waren overzichtelijk verschil tussen reporters minder. 
Conclusie Kleurcontrast aanbrengen. 
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Xiao Er 
Geslacht:       Vrouw  
Leeftijd:         19 jaar 
Werk:             Student  
Woonplaats: Amsterdam 

Inloggen Xiao ging pas inloggen toen ze voor het eerst wilde reageren op een tweet. Daarvoor heeft 
ze eerst alle tweets bekeken. 

Lezen  Kon zich makkelijk door de tweets heen navigeren 
Reageren Xiao kon makkelijk op een tweet reageren of het bericht retweeten. 
Vragen De vraag aan NOSop3 stelde xiao adhv de reply button en niet door op het potlood naast 

de reporter te drukken. Zo kan het ook. Zelf een post plaatsen vond ze nogal onduidelijk. 
Retweeten Goed 

Followen Goed 
Uitloggen Goed 
Duidelijk Xiao zag de balk vd experts nmiet, dus het was niet duidelijk wie de personen waren. 

Standpunt van @stoutfonds was onduidelijk. Profiel van de reporters onleesbaar. 
Overzichtelijk Weergave vd kolommen was onoverzichtelijk, te veel tekst en ze wist niet waar ze moest 

kijken.  
Overige Navigatie is duidelijk aangegeven 

De vier kolommen zijn te onoverzichtelijk. 
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Jani 
Geslacht:       Vrouw  
Leeftijd:         22 jaar 
Werk:             Student  
Woonplaats: Amsterdam 

Inloggen Jani logt niet in maar bekijkt eerst alle tweets. 
Lezen  Jani kon zich makkelijk door de tweets navigeren 
Reageren Jani reageert door op een tweet te drukken van een persoon maar moet daarvoor eerst 

nog even inloggen. 
Vragen Jani stelde een vraag door een nieuwe tweet te plaatsen met de @Lodewijk erachter te 

plaatsen. Prima 
Retweeten Goed 

Followen Goed 
Uitloggen Goed 
Duidelijk Het was duidelijk wie de reporters waren en de achtergrond info bij een tweet was ook 

duidelijk. Navigatie en het design waren ook zeer duidelijk.  
Overzichtelijk Informatie binnen de kolommen vond Jani duidelijk en overzichtelijk overkomen.  
Conclusie Duidelijke applicatie, wij moeten nog even de reageerbuttons herstructureren.  
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Script voor paper prototyping 
 

To do: Actie van de 
gebruiker 

Het is 22.30 en je kijkt naar de uitzending van 
NOSop3. Na de uitzending van DWDD ben je 
al getriggerd om je tablet te pakken en 
opnieuw word je voor de uitzending getriggerd 
om je tablet te pakken, vandaar dat je deze nu 
in je handen hebt. Voor dat de uitzending 
begint neem je vast een kijkje. Wat doe je als 
eerst nadat je het eerste scherm hebt gezien?  

 
- Gebruiker kan inloggen 
- Gebruiker kan zonder inloggen 
door gaan. 

 

Reageer op de PvdA - Gebruiker moet op reageerbutton 
drukken onder een tweet van 
PvdA. 

 

Lees wat Diederik Samson heeft verteld - Gebruiker moet op een makkelijk 
wijze de tekst kunnen vinden en 
eventueel naar beneden scrollen 
voor vervolg 
 

 

Stel een vraag aan …  - Gebruiker klikt op reageerbutton 
onder de tweet van de persoon 

 

Paulien Siemers 
Geslacht:       Vrouw  
Leeftijd:         20 jaar 
Werk:             Student  
Woonplaats: Amsterdam 

Inloggen  
Lezen   
Reageren  
Vragen  
Retweeten  

Followen  
Uitloggen  
Duidelijk  
Overzichtelijk  
Overige  
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- Gebruiker typt in tekstvlak tekst 
en plaatst @.. erachter 

Plaats zelf een reactie. - Gebruiker typt in tekstvlak, 
gebruikt hij ook # en @? 

 

Je vindt de reactie ʻ…ʼ van Lex leuk en wilt die 
op je eigen profiel hebben wat doe je? 

Gebruiker klikt op ʻretweetʼ button 
nadat er op de tweet is geklikt. 

 

Na het zien van deze tweets vind je Lex Uiting 
wel interessant. Je wilt zijn profiel van dichtbij 
bekijken. Wat doe je? Follow je hem? 

Gebruiker klikt op ʻLex Uitingʼ 
profiel verschijnt en klikt op ʻfollowʼ 

 

Je bent zo enthousiast dat je moeder het nu 
wil doen via haarprofiel, wat doe je?  

Gebruiker moet uitloggen door op 
zijn naam te klikken en dan uit te 
loggen.  
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10.2 Gespreksverslag technische ontwikkeling 

Gespreksverslag: Frank Kloos / Menno Wildeboer / Menno Jongejan 
Onderwerp: Technische ontwikkeling second screen applicatie NOSop3 
Datum: 11 april 2012 
 
Kiezen voor iOS. Ontwikkelen voor HTML5 is niet per definitie cross 
platform. Het ontwikkelen van een web-applicatie is, om het om meer dan 1 
platform werken te krijgen, meer werk dan voor elk platform een losse 
applicatie ontwikkelen. Daarnaast gaat crossplatform ten koste van de 
kwaliteit. Verschillende resoluties, besturingssystemen en twitter api maakt 
dit moeilijk. 
 
Wellicht student inschakelen. Donny Wals wordt genoemd als mogelijke 
lagere jaars student. Hier heb je een hele goede aan, zeggen zowel Menno 
Wildeboer en Frank Kloos Geef hem wel wat ruimte, want onervaren. 
Hiervoor kan eventueel wat studiepunten gegeven worden (3 
studieregiepunten).  
 
Voor het ontwikkelen wordt zonder caching een periode van een week 
genoemd voor een ervaren ontwikkelaar. Onervaren ontwikkelaar zal 
logischerwijs hier meer tijd voor nodig hebben. Inclusief caching, wat 
gebruiksvriendelijkheid verhoogd omdat niet alle data opnieuw ingeladen 
moet worden, moet gerekend worden op 2 a 3 weken bij ervaring. Hiervoor 
zijn verschillende manieren. Beleving wordt beter bij caching, maar hier 
moeten keuzes in gemaakt worden. Kan met terugwerkende kracht als nice 
to have weggezet worden, maar het gaat bij later aanpassen wel extra werk 
opleveren. Je kunt het niet zomaar toevoegen. 
 
Designwise, probeer horizontal en vertical scrollen te voorkomen. Lelijk en 
ongebruiksvriendelijk, en moeilijk te bouwen. Op web is het uberhaupt 
moeilijk te doen.  
 
API requests zijn per persoon. 350 requests en 12 updates. Bij alleen iOS 
hoeft niet al die keys aangevraagd te worden, slechts 1 maal. Menno 
Wildeboer noemt dit ʻeen nachtmerrieʼ. Dit is omdat al die systemen/keys 
zo vaak veranderen. Bij wijziging werkt het niet meer. 
 
Bak een advertentie in elkaar waarin je iemand zoekt die native iOS 
programmeert. 
 
Sleutelwoorden: TVLab/Medialab. Native iOS (objective C, cocoa), MVC 
(Model View Controller) 
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We mogen van Menno W. gebruik maken om vragen te stellen en bij de 
briefing van de programmeur. 

10.3 Bronverantwoording gebruikte methodes 

 

 


