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ConstruCtieve aansluitingen en afwerking

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken

Deel: 1-2-3-4
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Na alle voorgaande opdrachten is er nog een onderdeel van de 
cursus waar je op gaat scoren. Je kunt de materialen die je in de 
drie voorgaande casussen hebt verzameld nu goed gebruiken. In 
de praktijkopdracht voor het bouwen heb je leren werken met 
allerlei materialen en met verschillende toepassingen. Soms werd 
je in het diepe gegooid en soms wist je er ook al wel wat van.

In deze casus is het verhaal als volgt: je aankondiging van de film 
Perron 9¾, de productie van je ontwerp van Perron 9¾, het filmen 
van de productie en produceren van een film daarvan en het 
bouwen van de website voor Perron 9¾ zijn goed ontvangen. Je 
publiek is wildenthousiast.

Omdat mensen zo vaak via de website naar informatie over je 
film kijken, zijn er heel veel verzoekjes via de contactbutton van 
de site voor meer informatie.

Voorbeelden van belangrijke vragen die door je publiek gesteld 
kunnen worden zijn:
- Hoe kom ik aan de poster van jullie aankondiging?
- Waar kan ik jullie bouwtekeningen krijgen?
- Wie spelen er allemaal een rol in de making of?
- Welke software hebben jullie gebruikt?
- Wat voor materialen zijn verwerkt in de uitvoering van jullie 

ontwerp van Perron 9¾?

Kijkend naar de bovenstaande afbeeldingen zie je een verschil. Er 
is geschoven met de vensters. Dat heeft effect op de opmaak.

De leesbaarheid verbetert en de zichtbaarheid van perron 9¾ 
neemt toe. Ook wordt duidelijk dat ‘making of’ een Engelse term 
is. Er zijn dus veel dingen die bepalen of je beeld goed werkt en je 
boodschap overkomt zoals bedoeld. Het klinkt ook echt anders; 
‘maaking of’ en ‘meeking of’.

In deze casus bouw je een app. Je begint met het ontwerp van je 
app. Omdat je een app bouwt voor de fun en omdat je een doel 
wilt bereiken met de app, start je met het ontwerp. Je pakt een 
stuk papier en gaat schetsen. Denk over de volgende onderwer-
pen alvast na:
- Wat wil je voor een sfeer?
- Wat voor functies zitten er in jouw app?
- Voor welke platforms wil je een app maken?
- Hoeveel navigatie is nodig voor jouw app?
- Wie zijn je bezoekers en wat willen ze bereiken als ze jouw app 

gebruiken?
- Welke kleuren ga je toepassen?
- Hoe verdeel je de pagina in informatieblokjes?

INLEIDING
CasusBesCHriJving

Constructieve aansluitingen en 
afwerkingen

Website negendriekwart.com

Aankondiging premiere

Plan van aanpak
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App staat voor applicatie. Applicatie betekent toepassing. Het is 
iets dat wordt toegevoegd aan hardware, de apparaten, want de 
hardware doet uit zichzelf niets. De software zorgt ervoor dat jij 
dingen kan doen, zoals muziek afspelen en chatten.

Een app zorgt daar dus voor, maar er is meer. Een app kan ook 
zorgen voor het verzamelen van gegevens en het aanbieden van 
een bestellijst. Dan kom je terecht in het deel van de industrie 
die apps op de markt brengt voor commerciële doeleinden. Dat is 
anders werken dan bij het bouwen van apps op platforms waar je 
reclameboodschappen toestaat in ruil voor de service.

Voorbeeld 1 Youtube
Een voorbeeld van een app is Youtube. Youtube heeft een ver-
dienmodel dat gebaseerd is op de inkomsten uit advertenties. Jij 
maakt een kanaal aan en publiceert filmpjes. Die filmpjes ver-
toont Youtube nadat je kijker reclame heeft gezien. Bovendien is 
er een afspraak dat je niet alleen per bezoeker inkomsten gene-
reert, maar ook wanneer via jouw kanaal een adverteerder wordt 
opgezocht door een link die daar getoond wordt. Youtube een 
app, vraag je je nu af? Ja, Youtube is een app op je telefoon.

Voorbeeld 2 The Voice Of Holland

Nog een heel goed voorbeeld van een app die heel veel inkomsten 
oplevert, is de app van The Voice of Holland.

ORIËNTATIE
aPPliCaties – aPPs

Wat is een app?

Redroom-app van The Voice of Holland
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Hier zie je drie apps afgebeeld; 123RF, slimme meter, en Neder-
land.FM. Deze apps zijn zeer uiteenlopend wat betreft de func-
ties. Ook zijn deze apps zeer uiteenlopend wat betreft het ont-
werp. De verschillen in uiterlijk en de manier waarop ze werken 
hebben alles met de verschillende doelstellingen te maken.

Vul de tabel in, waardoor de verschillende tussen deze apps dui-
delijk worden.

ORIËNTATIE
soorten aPPs

Verschillende doelstellingen

De apps 123RF, slimme meter en Nederland.FM

Functionaliteiten zijn bijvoorbeeld een zoekfunctie die je toevoegt aan de app
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Hieronder zie je een uitwerking van een app in App Inventor. Als 
je in App Inventor functionaliteiten wilt toevoegen, moet je niet 
alleen in design werken, maar ook in Blocks.

Vraag
1 Noem vier verbeteringen in de schermen van de app die 

gemaakt is in App Inventor.

1  

2  

3  

4  

ORIËNTATIE
oPdraCHten

Opdracht 1: App Inventor - verbe-
teringen

Uitwerking van de app in App Inventor
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Je app werkt en je hebt een manier gevonden waarop je de app 
toonbaar kunt maken op een device. Dat werkt met Apps-Builder 
en Appbar online, nadat je een account hebt aangemaakt. Dat is 
ook de reden waarom het beter is een app te bouwen met een 
programma op een laptop, of met MIT App Inventor. Bij MIT heb 
je te maken met een onderwijsinstituut en bij Adobe sla je de 
bestanden op in Creative Cloud. Van daaruit kun je het bestand 
gebruiken op een ander apparaat. Adobe XD geeft je bovendien 
de mogelijkheid om je app in preview te laten zien.

FASE 3 TERUGKIJKEN
PraktiJkoPdraCHt 5

Checklist

Uitwerking van de tutorial in Adobe XD


