
Testplan 
Dit testplan gaan we uitvoeren bij 12 mensen. Ieder groepslid interviewt 2 personen. Bij dit testplan 
analyseren we hoeveel moeite gebruikers moeten doen om op de site van Moeders Mooiste te 
navigeren. We willen onze site namelijk zo simpel en duidelijk mogelijk houden. Bij ieder scenario 
laten we de proefpersonen hardop denken en houden we verschillende dingen bij: 
 

- Hoe lang duurt het voordat het scenario behaald is. 
- Of het scenario binnen een redelijke tijd behaald is. 
- Welke problemen de testpersoon tegenkomt bij het uitvoeren van het scenario. 

 
Na het scenario vragen we aan de proefpersoon wat ze van de website vinden. Wat vinden ze zelf 
goed of minder goed aan de website? Ook vragen we door bij de problemen die de proefpersoon 
tijdens het scenario is tegengekomen. Wat vinden ze zelf een goede oplossing? 
 

Onbekende gebruiker 
TESTDOEL: Komt een nieuwe gebruiker te weten wat Moeders Mooiste is? 

Scenario: Een vriend heeft je de band Moeders Mooiste aangeraden. In je vrije tijd bezoek je de 
site om hun muziek te luisteren. 

1. Kan de gebruiker muziek van Moeders Mooiste luisteren? 
 
De muziek bevalt je en je bent benieuwd hoe een muziekvideo van Moeders Mooiste eruit ziet. 

2. Kan de gebruikers video’s van Moeders Mooiste zien? 
 
Ook de video’s van Moeders Mooiste bevallen je. Je wilt de band gaan volgen op social media. 

3. Kan de gebruiker de band volgen op social media? 

 

 

Moeders Mooiste fan 
TESTDOEL: Kan een fan goed op de hoogte blijven van Moeders Mooiste’s activiteiten? 

Scenario: Je bent al langer fan van Moeders Mooiste. Je hebt al meerdere optredens bezocht. Je 
wilt het volgende concert van Moeders Mooiste bezoeken.  

1. Kan de gebruiker shows zien die Moeders Mooiste binnenkort geeft? 
 
Je hebt zelf geen social media, maar je wilt wel updates van Moeders Mooiste zien. 

2. Kan de gebruiker de nieuwste social media updates over Moeders Mooiste zien? 
 
Als echte fan wil je graag interessante feitjes te weten komen over het ontstaan van de band. 

3. Kan de gebruiker relevante informatie krijgen/vinden over Moeders Mooiste? 

 



Festivalorganisatie 
TESTDOEL: Kan een festivalorganisatie Moeders Mooiste boeken? 

Scenario: Je hebt gezien dat Moeders Mooiste tijdens een ander festival een groot publiek trok. 
Je wilt Moeders Mooiste uitnodigen op je eigen festival. 

1. Kan de gebruiker in contact komen met Moeders Mooiste? 
 
Je bent benieuwd hoe een optreden van Moeders Mooiste eruit ziet en zoekt een live video van een 
optreden. 

2. Kan de gebruiker een voorproefje zien van een optreden? 
 
Voor je festival poster wil je graag het logo van Moeders Mooiste gebruiken. Ook wil je de bandleden 
op een paar andere posters zetten. 

3. Kan de gebruiker foto’s vinden om voor het festival te gebruiken? 
 

 


