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INTERACTIEVE VORMGEVING EN PRODUCTIE
Deel: 1-2-3

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

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In de tabel staat hoe lang je ongeveer bezig bent met een opdracht. 

Soms ben je wat sneller en soms wat langzamer. Als je een 

onderdeel hebt afgerond kruis je dit onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Aan het werk! 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB/GL Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

(Praktijk)opdrachten     

Promotieplan maken  × 50 min.  

Wensen en eisen website  × 10 min.  

Woordspin  × 10 min.  

Referenties zoeken  × 15 min.  

Moodboard maken × × 50 min.  

Stroomschema maken × × 40 min.  

Ruwe schets homepagina × × 15 min.  

Uitwerking schets online × × 50 min.  

Websitestructuur in PowerPoint × × 50 min.  

Mappenstructuur voor start ontwerpen website × × 10 min.  

Maken website × × 125 min.  

Website testen × × 40 min.  

Voorbereiding presentatie × × 15 min.  

Presentatie oefenen × × 20 min.  

Presentatie geven × × 15 min.  
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Planning  

Onderdeel BB KB/GL Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Theorie     

Marketing en de zes P's  x x 20 min  

Promotie x x 45 min  

Marketingcommunicatie  x 45 min  

Websites x x 15 min  

UXD en sfeer  x 20 min  

Huisstijl x x 30 min  

Wensen en eisen  x 15 min  

Inspiratie en brainstorm  x 10 min  

Moodboard maken  x 15 min  

Schetsen en ontwerp x x 10 min  

Manieren van websites maken x x 15 min  

Bestanden en formaten x x 20 min  
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MARKETING EN PROMOTIE 

MARKETING EN DE ZES P'S 

 

Je karakter in de markt zetten Nu je interactieve karakter klaar is wil je die gaan verkopen. De 

kopers zullen niet uit zichzelf naar je toekomen als ze niks van jou en 

je karakter weten. Je moet daarvoor actief aan de slag. 

Hoe je aan de slag gaat, ga je vastleggen in een plan, het 

zogenaamde promotieplan. Daarover leer je in dit hoofdstuk. 

Een van de manieren waarop je je karakter kunt promoten is door 

het maken van een website. Geïnteresseerden kunnen daar alle 

informatie vinden. 

 

Uiteindelijk ga je met je karakter, je website, het filmpje en nog een 

aantal andere zaken op een beurs staan, de Dutch Comiccon-beurs 

in Utrecht. Je gaat daar door bijvoorbeeld goede promotie en 

verkoopgesprekken je karakter veel verkopen. Hoe je succesvolle 

verkoopgesprekken voert en hoe je je presenteert op de beurs leer 

je in boekje drie. 
 

Promoten; daar komt heel wat bij kijken! 
 

  

Vraag 

    

Website Dutch Comiccon-beurs 
 

1  Bekijk de website van de beurs waar jij een stand krijgt. Past 

jouw interactieve karakter bij de uitstraling van de website of 

de beurs? Leg uit waarom wel of waarom niet? 

 

 

 

 
 

 

 

Marketing Marketing is bedoeld om zoveel mogelijk producten of diensten te 

verkopen en meer naamsbekendheid te krijgen. Bekende bedrijven 

verkopen meer dan onbekende bedrijven. 

 

Alles wat een bedrijf doet is een activiteit: het verkopen van een 

product, het maken van een reclamefolder of het versturen van een 

nieuwsbrief. Deze activiteiten zijn bedoeld om zoveel mogelijk 

producten of diensten te verkopen.  

 

Niet alleen bedrijven gebruiken marketing. Ook andere organisaties 

zoals stichtingen of verenigingen doen dat. Bij hen gaat het vaak om 

het krijgen van meer leden of meer donateurs. In dit boek gaat het 

steeds over bedrijven, maar het geldt dus ook voor andere 

organisaties.  

 

Om te zorgen dat marketing slaagt, maak je een plan vanuit 

zes invalshoeken. Dat betekent dat je op zes manieren naar de 

marketing kijkt. 

 
De zes P's 

 

https://link.dp-totaal.nl/ducth-comic-con/
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 Kleur  Kleur speelt een belangrijke rol binnen het ontwerp van een website. 

Het is handig om iets meer te weten over de werking van kleuren, 

zodat je ze kunt inzetten in jouw ontwerp. Lees hierna iets meer 

over: 

• complementaire kleuren 

• warme en koude kleuren  

• triadische kleuren 

 

 

 

De gele kleur van de wesp wordt versterkt 

door het blauwe glas 

 

 

Complementaire kleuren staan tegenover 

elkaar in de kleurencirkel en versterken 

elkaar 

 
 

 

Complementair 

Misschien is het je wel eens opgevallen: de sinaasappelen in de 

winkel hebben een blauw papiertje en tussen het vis en vlees liggen 

vaak groene decoraties. 

 

De kleuren die tegenover elkaar liggen in de kleurencirkel noem je 

complementaire kleuren. Wanneer je deze kleuren naast elkaar 

gebruikt versterken ze elkaar. Complementaire kleurcombinaties 

zijn: 

• rood - groen 

• oranje - blauw 

• geel - paars 

 

Als jouw logo allerlei kleuren oranje heeft, kan een blauwe 

achtergrond, de afbeelding of de puntjes van de i, het logo er extra 

uit laten springen.  

 

 

 

In de natuur zie je dat hoe verder weg iets is, 

hoe lichter en blauwer het wordt  
 

 

Warme en koude kleuren 

Blauwe en groene tinten zijn koud, gele en rode tinten zijn warm. 

Warme kleuren worden over het algemeen als meer aantrekkelijk 

ervaren. 

 

Koude tinten op de achtergrond laten warme tinten er meer 

uitspringen op de voorgrond en zorgen voor diepte. 
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Er zijn veel verschillende lettertypes 

 

 

 
Een aparte compositie 

 

Welk lettertype, grootte of kleur daarvan heeft allemaal invloed op 

de beleving van degene die ernaar kijkt. Ook de plaatsing van 

teksten heeft invloed. Kijk maar eens naar het lettertype op de 

afbeeldingen, allebei in sobere kleuren maar allebei een totaal 

andere uitstraling.  

Wees je hiervan bewust en maak weloverwogen beslissingen betreft 

lettertype, grootte, kleur en plaatsing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de compositie op je website is van belang. Denk bij compositie 

aan vlakverdeling. Hoe verdeel je elementen over een pagina 

bijvoorbeeld. Compositie is ook erg van belang in schilderijen, 

fotografie en etaleerwerk. Hoe en waar je iets plaatst op je website 

heeft invloed of het oog van de bezoeker ernaar getrokken wordt.  

De compositie van het meisje met de parel is centraal. De nadruk ligt 

volledig op het meisje. Daarnaast is er iets anders waardoor de 

compositie wordt bepaald, namelijk de vereenvoudiging van het 

originele schilderij door te werken met vlakjes. Nog steeds herken je 

hier het meisje met de parel in van de beroemde schilder Johannes 

Vermeer maar de uitstraling is totaal anders.  
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Referentie betekent verwijzing. Referenties kunnen plaatjes zijn van 

andere ontwerpen van de website die jij wilt maken, 

materiaalinformatie, kleurschema's, of totale websites. Eigenlijk 

verzamel je alles dat jou kan helpen om erachter te komen hoe jouw 

eigen website moet gaan worden.   

 

 

 Opdracht - referenties zoeken  

Zoek referenties naar aanleiding van de wensen en eisen die je hebt 

ingevuld in de tabel en de woordspin over sfeer, gevoel en stijl die je 

daarna hebt ingevuld.  

 

Het zou goed kunnen dat je (een deel) van jouw moodboard voor het 

ontwerpen van jouw karakter uit boekje één kan gebruiken. De 

website gaat tenslotte over jouw karakter! 
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Belangrijke begrippen        Cloud: een plek om dingen online op te slaan. Op deze plek kun je 

gegevens, software en bestanden opslaan of opvragen. Deze 

gegevens, software of bestanden staan niet op je eigen computer. 

 

Hosting: huren van ruimte voor een website. 

 

 

 

 
Opbouw van een URL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL: een uniek adres naar een pagina van een website. 

 

Domeinnaam: een unieke naam op het internet. Een naam die 

niemand anders gebruikt: www.uniekenaam.nl. Een domeinnaam 

kun je kopen. Jij bent dan de enige die dit adres mag en kan 

gebruiken. 

 

Hyperlink: een tekst of afbeelding die je doorverwijst naar een 

andere pagina als je erop klikt met de muis. De knoppen in het menu 

zijn hyperlinks. Soms is er een afbeelding met 'mail me' op een 

website. Als je daarop klikt word je e-mailprogramma geopend. Die 

knop is ook een hyperlink. 

 

Functionaliteiten: jouw website moet bepaalde dingen kunnen, dat 

noem je functionaliteiten. Deze functionaliteiten bedenk je voordat 

je begint met het maken van een website. 

 
Wireframe 
 

Ruwe schets of wireframe: een schets die je tekent voordat je een 

website gaat maken. In deze schets laat je zien wat de website 

allemaal moet kunnen en waar je dat kunt vinden op je website. De 

schets hoeft niet gedetailleerd te zijn. Eenvoudige blokken die 

aangeven waar het menu, de tekstblokken, etc. staan zijn genoeg. 

 

Footer: dit staat onderaan op de website. Hier staan vaak in kleine 

lettertjes de auteursrechten, contactgegevens, etc. 

 

Header: het bovenste gedeelte van je website. Dit gedeelte zie je als 

eerste en is dan ook aantrekkelijk om naar te kijken. Het is het 

visitekaartje van je website. 

 

Navigatie- of menubalk: een rij knoppen met woorden die verwijzen 

naar pagina's op jouw website. 

 

Widget: een widget is een klein programmaatje dat je in je website 

kunt gebruiken. Bijvoorbeeld een bewegwijzering van Google Maps, 

of een Share-knop, waarmee je de website makkelijk kunt delen via 

WhatsApp of e-mail. Deze kleine programmaatjes kun je vaak zo op 

je website kopiëren of slepen. Jouw docent vertelt je hoe je dit moet 

doen. Bij Adobe Muse is er bijvoorbeeld een heel widgetvenster 

zodat je de widgets alleen maar ergens op de website hoeft te 

slepen. 

  


