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Het product/prototype dat wordt getest op de 10 usability 
heuristics is mijn portfolio website. (https://i371527.hera.fhict.nl/)

Er wordt gekeken naar hoe het nu zit en wat er beter kan. 
Ik laat voortdurend mensen mijn website bekijken en zien 
en sta altijd open voor feedback.



Heuristiek #1: Zichtbaarheid van de 
status van het systeem
Door het gebruik van een lader kun je zien dat de 
pagina geladen wordt. Je kunt alleen niet zien hoe ver de 
pagina is met het laden van de content van de website.

Een mogelijk oplossing kan zijn dat er een getal binnen de 
ladende cirkel komt te staan met de progressie van het laden
van de pagina.



Heuristiek #2: Match tussen systeem 
en echte wereld
Door het gebruik van een ID van een item in de URL balk is het 
voor het systeem duidelijk om welk item het gaat. Maar dit is 
niet zo voor de gebruiker.

Een mogelijk oplossing kan zijn dat er in plaats van een ID van 
het item de itemnaam in de URL komt te staan. Hierdoor kan 
de gebruiker makkelijk zien welke pagina hij bezoekt.



Heuristiek #3: Controle en vrijheid 
van gebruikers
Het probleem dat zich voordoet bij het verwijderen 
van items, fotos, rubrix’ en categorieën is dat deze niet 
teruggebracht kunnen worden. Dus wanneer een gebruiker 
‘Ja’ klikt wanneer er gevraagd wordt of het item moet worden 
verwijderd is er geen controle op en is dit item voor altijd weg.

Een mogelijke oplossing kan zijn dat de ‘verwijderden’ items 
worden opgeslagen in de database en niet worden verwijderd.
Dat deze in een soort van archief tabel worden geplaats in plaats
van een actieve tabel.



Heuristiek #4: Consistensie en 
normen
Het probleem dat zich voordoet is dat er bij sommige 
elementen niet dezelfde kleuren worden gebruikt. Hieronder 
een voorbeeld van een van de vele items met een standaard 
achtergrond, maar bij deze is de kleur een tint te donker.

Een mogelijke oplossing kan zijn dat er voor alle 
zelfde elementen dezelfde kleuren worden gebruikt. 
Hieronder is een voorbeeld van de correcte kleuren.



Heuristiek #5: Error preventie
Zoals bij het verwijderen van items, komt er een venster dat 
vraagt  of je echt het item wilt verwijderen. Dingen zoals het 
veranderen van pagina’s en andere items worden wel in 1 klik 
opgeslagen en gewijzigd.

Een mogelijke oplossing kan zijn dat er ook gevraagt wordt 
aan de gebruiker wanneer hij iets aanpast om deze actie ook 
te bevestigen door middel van een popup schermpje.



Heuristiek #6: Herkenning in plaats 
van herinnering
Het probleem is dat de gebruiker nu moet herinneren in 
welke categorie hij aan het kijken is.

Een mogelijke oplossing kan zijn dat er in het menu 
aangegeven wordt in welke categorie de gebruiker zit.



Heuristiek #7: Flexibiliteit en 
efficiëntie van het gebruik
Het probleem is dat er vanaf de front-end van de website niet 
mogelijk is om een item te wijzigen wanneer je bent ingelogd. 
Dit zou veel flexibiliteit en efficiëntie van het gebruik brengen.

Een mogelijke oplossing kan zijn dat er een icoontje met tekst 
wordt toegevoegd aan de item pagina wanneer je ingelogd 
bent waarmee je de pagina makkelijk zou kunnen wijzigen.



Heuristiek #8: Esthetisch en 
minimalistisch design
De website is op   dit moment al zeer minimalistisch 
voor mijn gevoel. Er zijn veel soorten dingen die er 
moeten worden weergegeven, maar is in het algemeen 
niet druk voor je ogen en is zeer makkelijk te navigeren.



Heuristiek #9: Help gebruikers fouten 
te herkennen, te diagnosticeren en te 
herstellen
Het probleem is dat er wanneer er ingelogd wordt nog 
geen bericht staat met wat het probleem is. Hierdoor 
kan een gebruiker niet weten wat hij fout heeft gedaan. 

Een mogelijke oplossing  kan zijn dat er een duidelijk 
bericht komt met wat er fout ging. Hiermee kan de 
gebruiker dan verder kijken wat hij hieraan kan doen.



Heuristiek #10: Hulp en documentatie
Deze heuristiek vind ik persoonlijk niet van toepassing op mijn 
portfolio website. 


