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Inleiding

Dit is de ontwerpdocumentatie voor de NS-verhalen website voor op 
reis van blok WEB. In dit document vind je het eindresultaat terug 
en een paar stappen daar naartoe. Het concept en de werking van 
de website zullen worden beschreveven, de vormgeving wordt 
toegelicht en bij elk onderdeel zal de werking worden uitgelegd.
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De opdracht

Een reisorganisatie wil een verhalenwebsite aanbieden aan zijn klanten. 
Voor, tijdens en na de reis willen de klanten van de gekozen vervoerder 
verhalen kunnen lezen op een device naar keuze.

Via een overzichtspagina moeten de reizigers 99 verhalen kunnen 
opzoeken en lezen. Aan ons was de opdracht deze website te ontwerpen.

Als eerst mochten wij zelf een van de voorgestelde vervoerders kiezen, 
hierbij hadden wij keuze tussen Transavia, DFDS, NS of Flixbus. Ik heb 
gekozen voor de NS. Aan mij dus de opdracht om een responsive 
verhalenwebsite te ontwerpen in de huisstijl van de NS.

De bezoekers moeten de mogelijkheid hebben een verhaal te kunnen 
lezen, misschien opslaan en een reactie achter te kunnen laten.

Behalve pagina’s in de huisstijl van de NS hebben ik ook een verhaal 
vormgegeven. Uit alle 99 verhalen moesten wij er één kiezen en hier een 
vormgeving bij maken die aansluit bij de Tone-of-voice van het verhaal.



Ontwerp 
onderzoek

Voordat ik kon beginnen met het ontwerpen van een 
responsive website heb ik een ontwerp onderzoek gedaan 
naar de NS. Hier heb ik gekeken naar de stijlelementen, de 
sfeer, de missie/vissie en het grid. Dit heb ik verwerkt in een 
styleboard en moodboard.
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Styleboard

LOGO

KLEURGEBRUIK 

LETTERTYPES

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

OMSCHRIJVING STIJL

Titel

Kopjes h2

Font: Frutiger LT Std Light

Titel in banner

Platte tekst

Font: Frutiger LT Std Light

38px #003082

Font: Frutiger LT Std Light 24px #003082

Font: Frutiger LT Std bold 30px #F0533D

16px #060922

Link in tekst
Font: Frutiger LT Std Light 16px #0079d3

De stijl van de ns is erg strak, modern, opvallend, 
overzichtelijk en spreekt een erg brede doelgroep 
aan. De NS werkt vooral met de gele en blauwe 
hoofdkleuren die overal terugkomen en een herken-
ningspunt zijn geworden voor iedereen.

Onderwerp

Font: Frutiger LT Std bold 14px #003082

ACHTERGROND &VLAKKEN

#EFE6E9

NS BLAUW

#003082 #0079D3

NS GEEL

#FFC917 #FFC917 #FFFFFF

AFBEELDING EN BANNER GEBRUIK

ICONEN

MERKSTRATEGIE

De missie van de NS is om ervoor te zorgen dat 
reizigers zich verbonden voelen. De visie is dat 
deze reizigers moeiteloos willen reizen van deur 
tot deur zonder daarover na te hoeven denken. Dit 
willen ze snel, veilig en op ieder moment. Dit wilt 
de ns mogelijk maken en kijkt daarbij verder dan 
alleen de trein.

BUTTONS

Button Button

Meer opties Meer opties

Normal Hover

Normal Hover

Lees verder Lees verder
Normal Hover

FOCAL POINTS

In deze blokken word iets uitgelicht. Dit kan een 
belangrijk bericht of iets dan nieuw/speciaal is 

De ambitie is daarom om de reiziger “baas” te 
maken over zijn eigen reis en hoe deze zal gaan 
velopen. Dit moet comfortabel, laagdrempelig en 
efficiënt zijn. Het moet de reiziger de mogelijkheid 
bieden om ‘slim’ te reizen op basis van de laatste 
informatie.

bronnen: Nederlandse spoorwegen. (z.d.). Missie, visie en ambitie. Geraadpleegd van https://2016.nsjaarverslag.nl/

jaarverslag-2016/doeen/a1066_Missie-visie-en-ambitie 

GRID

Vanaf 55em
3 koloms grid
Gutter: 1,75em

Vanaf 40em tot 55em
3 koloms grid
Gutter: 1,75em

Tot 40em 
1 koloms grid
Gutter: 0,88em

PLATTE TEKSTEN

#060922 #9C9CA6

Banner Article afbeelding Article afbeelding
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Moodboard



Verhalen voor
onderweg

De verhalenwebsite is bedoeld voor onderweg. Dit betekend 
dat de gebruikers de website zowel voor, tijdens en na de reis 
zullen gebruiken. Ik heb een concept bedacht en vervolgens in 
kaart gebracht welke acties de geruikers kunnen uitvoeren en 
hoe de user goals bereikt worden voor, tijdens en na de reis 



Amy van Lith, 500770724, 206, Oktober 2018 8

User goals en concept

De gebruiker wil verhalen tijdens de reis kunnen lezen
De gebruiker wil een leuk verhaal vinden
De gebruiker wil aanbevolen en/of verassende resultaten 
aangeboden krijgen
De gebruiker wil input geven zodat anderen beter leuke 
verhalen kunnen vinden

User goals

1. 
2. 
3. 

4. 

Het concept

Ik heb me heel erg gericht op de gebruikers en zijn/haar doelen. De website komt 
dan ook alle user goals tegemoet. Om de gebruiker een leuk verhaal te laten 
vinden kan er worden ge�iterd op genre en leestijd. Door de gebruikers een 
selectie te laten maken van wat hun leuk vinden worden de resultaten 
gepersonaliseerder

Gebruikers met een account hebben nog meer opties. Zij kunnen verhalen opslaan 
om onderweg te lezen. Dit is voornamelijk voor de gebruikers die niet altijd een 
internetverbinding hebben zodat ze tijdens de reis verhalen kunnen lezen maar het 
scheelt natuurlijk ook heel wat mb’s. Ook krijgen deze gebruikers een 
verhalenbundel aangeboden op basis van hun eerdere leesgedrag, dit komt dan 
weer het derde user goal tegemoet.
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Via de NS-reisplanner komt de gebruiker op de NS verhalen 
website terecht waar een overzicht met allemaal verhalen staat.

Activiteit: 
Device:

De gebruikerer verkent de overzichtspagina.
Desktop

Voor de reis

Door middel van �lteren kan de gebruiker makkelijk een verhaal 
vinden die hij/zij leuk vindt. 

Activiteit:
 
Device:
User goal:

De gebruiker maakt gebruik van �lteren en 
sorteren om een leuk verhaal te vinden.
Desktop
De gebruiker wil een leuk verhaal vinden. 

De gebruiker moet ingelogd zijn om zo verhalen op te slaan 
voor of�ine gebruik.

Activiteit:
 
Device:
User goal:

De gebruiker maakt een account aan en 
slaat een verhaal op.
Device: Desktop & telefoon
De gebruiker wil verhalen tijdens de reis 
kunnen lezen

De overzichtspagina

Filteren op genre en leestijd
Inloggen

Verhaal opslaan
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Tijdens de reis

De gebruiker kan onderweg opgeslagen verhalen verder 
kunnen lezen waar hij was gebleven.

Activiteit: 
Device:

Verhaal of�ine lezen
Mobiel

De gebruiker krijgt bovenaan de overzichtspagina een verhaal 
aageboden gekregen. ‘Het verhaal van de dag’ is het meest 
gelezen verhaal van vandaag en daar is hij wel benieuwd naar. 

Activiteit:
Device:
User goal:

Een nieuw verhaal kiezen om te lezen
Desktop
De gebruiker wil aanbevolen en/of verassen-
de resultaten aangeboden krijgen 
De gebruiker wil een leuk verhaal vinden. 

Na de reis

De gebruiker kan ook een recensie achterlaten. Dit kan direct na 
het lezen van het verhaal en anders krijgt hij een melding of hij 
een recensie wilt achterlaten op het verhaal dat hij heeft gelezen.

Activiteit:
 
Device:
User goal:

De gebruiker geeft input zodat andere 
beter leuke verhalen kunnen vinden.
Device: Desktop of Telefoon
De gebruiker wil input geven zodat anderen 
beter leuke verhalen kunnen vinden.

Verhaal opslaan

Aanbevolen

Beoordelen



Responsive
vormgeving

De website is een multi-device beleving en daarom is het 
belangrijk dat de website op alle devices even goed te zien is. 
Zo heb ik tijdens het ontwerpen rekening gehouden met de 
major en minor breakpoints.



Overzichtspagina

Mobiel
< 30em

Tablet
> 30  en <60

Desktop
> 60em

*

Op de mobiele versie zijn een groot deel van de genres 
ingpklapt, dit is dan ook om veel ruimte te besparen. De 
genres die wel getoond worden zijn degene met de 
meeste resultaten. De gebruiker kan op de knop “meer 
opties” klikken om alle genres te zien.

Tijdens het ontwerpen iheb ik gewerkt met EM’s.
Op basis van alle font-grootes en element groottes heb ik 
uiteindelijk de 3 major breakpoints bepaald. 

De mobiele versie zal getoond worden op elk scherm 
onder de 30 EM breed. Dit staat gelijk aan 480px.

De tablet versie zal getoond worden vanaf 30 EM breed 
tot 60 EM breed. 

De desktop versie word getoond als een beeldscherm 
breder is dan 60 EM. Dit staat gelijk aan 960 px.

Wel is er een maximale breedte verbonden aan de content. 
Als het device nog breder is zal de witruimte aan de 
zeikant toenemen en de content dezelfde grootte blijven 
als op de dekstopversie te zien is.
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Overzichtspagina, minor breakpoints

Tussen mobiel en tablet
De kolommen van mobiel 

zullen breder worden tot het 

de 30 em bereikt en de kolom-

men van de tablet zullen 

smaller worden tot het onder 

de 30 em komt

De filteroptie “thema kiezen” 

zalop een gegeven moment 

per 2 naast elkaar gaan staan.

Tussen desktop en tablet
Bij de desktop zal de witruimte 

aan de zeikanten steeds 

smaller worden. Als deze weg 

ik zullen bij het verschalen de 

kolommen smaller worden.

Tussen mijn vastgestelde major breakpoints kan er nog 
altijd vanalles misgaan als het om de vormgeving gaat. 
Daarom heb ik ook ontwerpen gemaakt voor de minor 
breakpoints. Dit is alles wat er tussenin zit.
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Inlogpagina

Mobiel
< 30em

Tablet
> 30  en <60

Desktop
> 60em

Bij deze pagina geld het zelfde als voor de overzichtspagina. Ik heb 
dezelfde Major breakpoint gebruikt door de hele website heen. Ook 
hier geld weer dat de mobiele versie te zien is onder de 30em, tablet 
tussen de 30 em en 60 em en de dekstop versie boven de 60 em.

Op de mobiele versie is te zien dat alles onder elkaar staat. Dit is op 
de tablet versie nog steeds het geval alleen staan de voordelen
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*

Tussen mobiel en tablet
Bij mobiel zal de titel  bij 

het grote maken op 1 

regel gaan staan en word 

het witte en gele vlak met 

het daarin zittende 

formulier breder.

Bij Tablet zal de titel bij 

het kleiner schalen over 2 

regels gaan vallen en 

word het witte en gele 

vlak met het daarin 

zittende formulier smaller.

Tussen desktop en tablet
Bij de desktop zal de 

witruimte aan de zeikanten 

steeds smaller worden. Als 

deze weg is zal het witte 

vlak smaller worden samen 

met alle content daar in.

Bij de tabler zal het witte 

vlak breder worden met alle 

content erin.

Inlogpagina, minor breakpoints

Tussen mijn vastgestelde major breakpoints kan er nog 
altijd vanalles misgaan als het om de vormgeving gaat. 
Daarom heb ik ook ontwerpen gemaakt voor de minor 
breakpoints. Dit is alles wat er tussenin zit.



Micro 
interacties

Micro interacties zijn kleine interacties met de componenten 
trigger, rule en feedback. Deze helpen de gebruiker vaak een 
actie beter te begrijpen. In de pagina’s hierna laat ik zien hoe 
ik 2 verschillende micro interacties heb toegepast op de 
verhalen website.
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Micro interactie 1 (1/2)

2 3

4

5
7

8

Error state Error state - geen internetLoading state

1

Blank state

Error state - Niet ingelogd

6
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Micro interactie 1 (2/2)

9 11

Loading state Partial state

Empty stateIdeal state

10 12

15

13

14

Trigger
De micro interactie begint zodra de gebruiker op de button klikt om een 
verhaal te downloaden.

Rule
Het verhaal downloaden om of�ine te lezen

Feedback
De gebruiker wordt op de hoogte gehouden van het process door een laad 
icoon dat de status van het downloaden toont. Als er wat mis gaat word dat 
duidelijk gemaakt door middel van een icoon dat een waarschuwing geeft. 
Hier word ook een toelichting bij gegeven.

Hoe werkt het
De pagina met alle gedownloade verhalen is op dit moment nog leeg. 
De gebruiker wilt een verhaal downloaden voor of�ine gebruik. Hij.zij kiest 
een verhaal uit en klikt op de download knop rechts onderaan het vlak.
Het download icoon veranderd in een laad icoontje      en houd de gebruiker 
op de hoogte van hoe ver het verhaal is gedownload. Bovenin de menubalk 
word ook een klein laadicoontje getoond      . Dit laadicoon staat naast het 
icon dat linkt naar de pagina waar alle opgeslagen verhalen komen te staan. 
Dit is dan ook om te gebruikers hierop te wijzen en zij het verhaal zonder 
problemen kunnen terugvinden.

Als er een probleem optreedt tijdens het downloaden komt er een error 
state. Er komt een rood icon met een uitroepteken      om de gebruiker te 
laten zien dat er wat mis is gegaan. Dit word ook weer bij het icon in de 
menubalk getoond.      Als de gebruiker klikt op het waarschuwicoon opent 
er een pop-up waar de gebruiker kan zien wat er is fout gegaan. In dit geval 
was er geen internetconnectie. De gebruiker krijgt de optie om het opnieuw 
te proberen      of om zijn instellingen te openen.      Wanneer de gebruiker 
het opnieuw probeert komt het laadicoon bij het verhaal  en in de menubalk 
weer tevoorschijn.              

Als het verhaal is gedownload komt er een vinkje te staan zodat de gebruiker 
weet dat het downlaoden gelukt is.      Ook bovenin de menubalk word het 
vinkje getoond.      Dit blijft staan tot de gebruiker op de pagina is geweest.

Alle opgeslagen verhalen komen op de downloads pagina te staan. Hier 
word enkel de titel en de afbeelding getoond.      Om een gedownload 
verhaal weer te verwijderen is het de bedoeling dat de gebruiker naar links 
swiped. Er komt een rood vlak met een prullenbakje tevoorschijn.      

Wanneer alle verhalen weer zijn verwijderd, is er sprake van een empty state. 
Hier word verteld dat er geen verhalen gedownload zijn op dit moment met 
een button eronder naar de verhalenpagina.

2

4

5

6

7

1

3

8

9 10

11
12

13

14

15
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Micro interactie 2 (1/2)

1

3

2
4

Error stateBlank state

6 7

5
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Micro interactie 2 (2/2)

Trigger
De micro interactie begint zodra de gebruiker de eerst �lteroptie aanklikt.

Rule
Er word ge�lterd op thema en tijd om het aantal resultaten te verminderen.

Feedback
De gebruiker krijgt op het moment dat er geen zoekresultaten mogelijk zijn 
een foutmelding waardoor hij/zij niet op zoeken kan klikken. Als het �lteren 
wel is goed gegaan word er een loading state getoond waarbij er een grijze 
placeholder versie van de artiekelen wordt getoond. Hierdoor weet de 
gebruiker dat de verhalen worden geladen.

Hoe werkt het
De gebruiker zoekt een verhaal en wilt de verhalen �lteren. In het 
�ltervenster kan de gebruiker �lteren op thema en leestijd. Er staan 4 thema’s 
in beeld met daaronder een knop met “meer opties”.      Dit omdat de 
gebruiker anders direct een lange lijst met thema’s op zijn scherm krijgt. Als je 
op “meer opties” klikt, opent de lijst met alle thema’s. Deze zijn op basis van 
zoekresultaten gesorteerd.      Wanneer de gebruiker toch besluit niet alle 
thema’s te willen zien kan hij/zij ook weer op “minder opties” klikken.      

De gebruiker vinkt de thema’s aan die hem/haar aanspreekt. Dit kan er 
slechts 1 zijn maar dit kunnen er ook meer zijn omdat het checkboxen zijn.
Verder kan de gebruiker �lteren op leestijd. Hier kan hij/zij maar 1 keuze in 
maken.      In de zoekbalk onderaan blijft het aantal resultaten, die zullen 
verschijnen, zich bijwerken.      Wanneer er tijdens het �lteren blijkt dat er bij 
een combinatie geen zoekresultaten overblijven, wordt de zoekbutton geel 
en word er aangegeven dat er geen resultaten mogelijk zijn.      Als de 
gebruiker de �lteropties weer bijwerkt naar een combinatie waar wel 
resultaten uitkomen zal de knop weer terug veranderen.

Wanneer de gebruiker de �lteropties toepast, klappen de meer thema opties 
weer in als deze waren uitgeklapt.       Boven de lijst met zoekresultaten word 
getoond hoeveel resultaten er zijn.       Om de gebruiker te laten weten dat 
de resultaten worden geladen komen er lege placeholders op de plekken van 
de verhalen te staan.       Hier worden de verhalen ingeladen.

Loading state

9

11

12

8

Ideal state

10 2

4

5
6

7

1

3

8

9

10

11 12



Vormgeving
verhaal

UIt 99 verhalen hebben we allemaal 1 verhaal gekozen om visueel 
uit te werken. Ik heb het verhaal Alzheimer gekozen. Dit verhaal 
gaat over een man waarvan je zijn gedachtes leest. Hij vertelt wat hij 
aan het doen is maar ook dat hij niet precies weet wat hij aan het 
doen is en waarom. Hij weet niet goed waar hij is en wat hij wilt. Dit 
gaat het hele verhaal door. Het is dus erg duidelijk dat de man 
verward is en waarschijnlijk Alzheimer heeft.
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Cliché beelden

Kleur en vorm Typogra�eCliché beeld

VERLOREN
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Vormgeving titel

Het idee achter de vormgeving van mijn titel is dat de letters verloren 
raken. Een aantal letters ‘vallen’ als het ware naar beneden en hoe 
verder naar onder hoe vager ze worden. 

Het past heel erg bij mijn sfeerwoord “verloren” door de letters die 
vallen en verloren raken maar ook zeker bij de verhaal titel 
“alzheimer” doordat hoe verder weg de letters zijn gevallen hoe vager 
en doorzichtiger ze worden tot ze langzaam vergeten raken.
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Vormgeving verhaal

Het ontwerp
Ik ben op het idee gekomen om de tekst hoeken 

om te laten gaan zodat elke keer als de tekst een 

hoek om gaat, de rest ervoor verloren gaat.

In mijn originele onwerp was het de bedoeling dat 

de tekst mee liep met hoe de tekst “lijn” loopt. 

Toen ik begon met het bedenken van de interactie 

zou dit heel irritant worden als de gebruiker voor 

elke zin moet scrollen om het beeld te laten 

draaien. 

In dit ontwerp zien alle teksten die dezelfde 

richting opgaan er het zelfde uit. Dit is dan ook de 

leesvolgorde. Dit word extra duidelijk gemaakt 

doordat de teskten die de gebruiker op dat 

moment niet hoeft te lezen, iets geblurt is. 

Dit heb ik gedaan om minder verwarring te 

veroorzaken over welke regels er nou gelezen 

oemten woorden. Ook zijn de stukken waar 

teksten elkaar overlappen hierdoor beter 

leesbaar.
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Responsive vormgeving verhaal

Mobiel
< 30em

Tablet
> 30  en <60

Desktop
> 60em

Tussen breekpunt in
Op de mobiel is het 

font-size 1 em en zijn de 

zinnen af en toe 3 regels 

lang. 

Als de gebruiker het 

scherm groter maak rekken 

de zinnen als het ware uit 

naar hoe het op de tablet 

er uit ziet. Omdat ik de 

vorm van de tekstlijn het-

zelfde heb gehouden zal er 

verder niet heel erg veel 

veranderen.

Op de tablet is de font size 

wat grote om de leesbaar-

heid beter te maken

Tussen breekpunt in
Ook tussen tablet en desk-

top zal er niet heel erg 

veel veranderen door de 

tekstlijn die dezelfde vorm 

behoud. Zinnen zullen 

breder worden als het 

scherm breder worden 

gemaakt. De tekstenvlak-

ken hebben een maximale 

breedte dus op een ge-

geven moment zal de 

witruime aan de zeikanten 

groter worden.
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Interactie verhaal

De interacties op de verhalen pagina passen zich toe als de 

gebruiker gaat scrollen

Bij de eerste scrol zal de titel uit het beeld verdwijnen en het 

eerste deel van het verhaal als een soort vlak in het midden van de 

pagina staan. Het is de bedoeling dat de gebruiker de tekst leest 

die op dit moment horizontaal en rechtop staat. Dit word duidelijk 

gemaakt doordat de rest van de regels een lichte blur hebben.

Als de gebruiker verder scrolt draait het vlak met het verhaal en 

kan de gebruiker verder lezen met wederom de tekst die 

horzizontaal en rechtop staat. De blur verplaatst dan ook naar de 

andere regels zodat de gebruiker de goede regels weer kan lezen.

Dit gebeurt tot alle tekst in dit tekstvlak gelezen is en dus het 

tekstvlak een ronde heeft gemaakt

Als de gebruiker nu verder zal scrollen, scrolt het verder naar het 

volgende deel van het verhaal waar de interactie op dezelfde 

manier zal werken.

De interactie gebeurt op het moment dat de gebruiker gaat 

scrollen. Dit is tijdens het lezen maar zal de gebruiker niet afleiden 

omdat de interactie plaats vind wanneer hij/zij verder wilt lezen.


