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INTRODUCTIE 
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Vroeger:  

 

Techniek stond te veel 

centraal 

9/29/2011 

WAAROM USABILITY? 



Web = communicatie 

9/29/2011 

WAAROM USABILITY? 



Betere websites =  

betere communicatie = 

betere business * 

9/29/2011 

WAAROM USABILITY? 

* = In de breedste zin van het woord 



COMMUNICATIE - VERSCHUIVING 

“VROEGER” “NU” 



FOR STARTERS: EEN 

KLEINE QUIZ… 

Hoe oud is de eerste mobiele telefoon? 

Hoe lang bestaat internet op je mobiel? 

Hoeveel Nederlanders hebben een iPad? 

Wat is het verschil tussen een website en een app? 



EERSTE MOBIELE (AUTO) TELEFOON 



MOBIEL - MAINSTREAM 
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Live verslag vanuit de tocht via mobieltjes 
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MOBIEL INTERNET 

Bron: wikipedia 
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IPAD/TABLET GEBRUIK IN NL  



FOR STARTERS: EEN 

KLEINE QUIZ… 

Hoe oud is de eerste mobiele telefoon? 

Hoe lang bestaat internet op je mobiel? 

Hoeveel Nederlanders hebben een iPad? 

Wat is het verschil tussen een website en een app? 



WEBSITE VS. APP 

VAN: NAAR: 

9/29/2011 



WEBSITES VS. APPS 

WEBSITE: 

• Generiek 

• Platform-

onafhankelijk 

• 1x code-base 

• “goedkoop” 

APP: 

• Specifiek 

• Platform-

afhankelijk 

• Meerdere code-

bases 

• “duur” 

9/29/2011 
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EN…. 

WAT BETEKENT 

DIT VOOR 

USABILITY? 



INLEIDING: TECHNIEK VS 

USABILITY 

Techniek – is de site technisch correct 

• Structuur, navigatie, zoeken 

• Hyperlinks, afbeeldingen, formulieren, etc. 

• Programmeertalen: HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. 



USABILITY 

Usability: ‘de mate van gebruiksvriendelijkheid van een site’ 

• Eenvoud? 

• Efficiënt? 

• Informatief?  

• Fun? 

 



USABILITY-ONDERZOEK 

Usability meet de kwaliteit van gebruikersinterfaces (User 
Interface, UI): 
 

• Hoe makkelijk is een (web-) applicatie te gebruiken door een 
eindgebruiker? 
 

• Verschillende aspecten: effectiviteit, efficiency, tevredenheid 





IS USABILITY 

WETENSCHAP? 

Geen ‘harde wetenschap’ 

Wel: groot aantal richtlijnen waaraan een UI getoetst kan 
worden  

  theoretische analyse 

 

‘Live’ kijken hoe gebruikers de applicatie doorlopen  

  praktijktesten 

 



10 CONCRETE USABILITY-

RICHTLIJNEN 

1. Herkenbaarheid: Laat 

bezoekers niet nadenken 

2. Snelheid: Bezoekers 

hebben haast 

3. Laat gebruikers zoeken 

4. Effectief tekstgebruik 

5. Navigatie – consistent 

en eenvoudig 

 

6. Lay-out: eenvoudig en 

duidelijk 

7. Hyperlinks: 

onderscheidend 

8. Interactie: web als 

social tool 

9. Accessibility  

10.Afbeeldingen en 

multimedia 

 

 



1. MOBILE USABILITY - 

SCHERMAFMETING 





DUS…. 

Hoeveelheid inhoud reduceren 

• Advertenties, kolommen, social media koppelingen, etc. 

 

Andere layout, liefst single-column 

• Voorkom continu pinch – zoom – pan 

 

Advies: aparte, geoptimaliseerde mobiele versie 

• Bijvoorbeeld www.hva.nl en m.hva.nl  





2. BEDIENING 



MOUSE VS. TOUCH  

Nauwkeurig 

Mouseover 

Multifunction 

(linker- & 

rechtermuisknop) 

 

Onnauwkeurig 

Touch-only! 

Single-function 



DUS… 

Grote knoppen 

• Touch-friendly 

 

Meer tussenruimte tussen 
knoppen 

• witruimte 

 

(Veel) minder interactie-items op 
het scherm 

• Maak keuzes! 

 



3. BELANGRIJKSTE DOEL 

VAN SITE? 

Maak keuzes!  

 

Beperk mobiele site tot belangrijkste functies 

• Onderzoek het primaire doel van je site  

en verwerk dat in mobiele versie 

 

• Wees niet bang onderdelen te laten sneuvelen! 

 



DUS… 



EN… 



MEER MOBIELE 

RICHTLIJNEN 

Minimaliseer tekstinvoer 

• Maak gebruik van HTML-controls voor email, website, datum 

Gebruik ingebouwde functionaliteit 

• Telefoonnummers 

• adressen/kaarten op map projecteren 

Gebruik gestandaardiseerde frameworks 

• jQuery Mobile, Sencha Touch, WordPress-plugins 

• Alleen webstandaarden (HTML, CSS, JavaScript) 
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http://m.hockey.nl/  
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VRAGEN & DISCUSSIE 

Vragen? 

info@kassenaar.com 

www.kassenaar.com/blog 

@PeterKassenaar 
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