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5 Concepten 

5.2 Concepten web 

5.2.1 Concept 1 
1.0 Home page student 

 

Om ruimte te 
besparen is de 
quick search 
voorzien van tabs. 

Het menu en de 
zoekbalk zijn rechts 
geplaatst en daarom 
ook rechts uitgelijnd. 

Activiteiten zijn actuele 
informatie en daarom 
bovenaan geplaatst. De 
promotie is daaronder 
geplaatst om de 
aandacht van de 
gebruiker te trekken en 
een indruk te geven van 
wat de website biedt. 
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1.1 Vacatures zoeken 

 

Zoekopties zijn het eerste wat een 
gebruiker zoekt en zijn dus links 
uitgelijnd. De verschillende 
categoriën (banen, bijbanen, stages) 
hebben elk eigen zoekopties en zijn 
met tabs gescheiden. Elke zoekoptie 
heeft een eigen kopje en kader zodat 
ze visueel gescheiden zijn. 

De resultaten zijn rechts 
uitgelijnd, ongeveer 
onder het menu. Er 
worden gepromote 
vacatures weergeven. 
Zodra een gebruiker 
zoekopties specifieert 
verdwijnen deze en 
verschijnen alleen 
relevante resultaten. 

De paginatitel is boven 
de gehele inhoud 
uitgelijnd en niet boven 
de resultaten, zodat 
alles één geheel vormt. 

Een bedrijfslogo is toegevoegd aan elk 
resultaat om scannen van resultaten 
makkelijker te maken. Daaronder is 
samenvattende informatie over de 
vacature en het bedrijf weergegeven 
zodat gebruikers sneller het resultaat 
kunnen beoordelen. 

Beide zijn door de uitlijning duidelijk 
gescheiden van de titel en tekst voor een 
beter overzicht. 
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1.2 Vacature detail 

 

1.7 Werkgevers browsen/zoeken 

 

De blokkenindeling is 
gelijk aan de andere 
pagina’s. In de linker 
kolom staat de 
samenvattende informatie 
over de vacature en 
verdere koppelingen die 
relevant kunnen zijn. 

De rechter kolom bevat 
alleen de omschrijving van 
de vacature. 

De indeling van 
werkgevers zoeken is 
gelijk aan die van 
vacatures zoeken. In de 
resultaten staan weer 
relevante feiten over het 
bedrijf (core business, 
plaats, aantal 
medewerkers) en het 
aantal vacatures. 
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1.8 Bedrijfsprofiel detail 
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1.10 Activiteitenoverzicht/agenda 

 

1.11 Activiteit detail 

 

Het activiteitenoverzicht 
ziet er hetzelfde uit als 
vacatures zoeken. De 
resultaten staan 
chronologisch als een 
agenda onder elkaar, met 
de opties in de linker 
kolom kan de gebruiker 
specifieke activiteiten 
zoeken. 

Ook deze pagina is 
soortgelijk ingedeeld 
als de 
vacature/werkgever 
detail pagina’s. Links 
staat relevante 
koppelingen naar het 
betrokken bedrijf, 
rechts de 
vacatureomschrijving. 
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2.0 Home page bedrijf 

 

2.1 Samenwerkingsmogelijkheden hoger onderwijs 

 

Extra niveau navigatie  
(sub-items) als balk 
onder de tab bar. 

De inhoudelijke informatie 
is het belangrijkste voor 
gebruikers en daarom links 
uitgelijnd. 

Bezoekers willen wellicht 
gedetailleerdere informatie. 
Ook informatie over 
aankomende evenementen 
kan relevant zijn als men 
geinteresseerd is in 
samenwerking. 
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2.2 Mogelijkheden UT 

 

2.5 Opleidingen 

 

Bezoekers willen wellicht 
gedetailleerdere informatie 
of contactinformatie van 
een opleiding. 

Hier is ruimte voor wat algemene informatie 
of uitleg met daaronder mogelijkheden om 
naar opleidingen te zoeken op branche, 
trefwoord (met suggesties voor bijv. 
kennisgebieden) en niveau. 

Ook hier is weer de 
koppeling naar het 
contactformulier (voor 
advies e.d.) 
opgenomen. Ook kan 
men kiezen direct naar 
een specifieke 
opleiding te gaan. 
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2.6 Beschrijving opleiding 

 

De opleidingsbeschrijving 
is links geplaatst, rechts is 
contactinformatie 
geplaatst. Daar onder 
zouden vergelijkbare 
opleidingen getoond 
kunnen worden. 
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2.8 Mogelijkheden bij MPT 

 

5.2.2 Concept 2 
1.0 Home page student 

 

De tab bar is in dit ontwerp 
links uitgelijnd. 
“Orienterende activiteiten” 
is vervangen door  
“Activiteitenagenda”. Het 
item “Over MPT” is minder 
belangrijk en verplaatst 
naar een extra menu 
bovenin. Ook de zoekbalk 
en een “Contact” 
koppeling zijn daarin 
opgenomen. 

De home page is ingedeeld 
in een brede kolom met 
een overzicht van wat MPT 
biedt en een smalle kolom 
met de activiteiten. 
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1.1 Vacatures zoeken 

 

De paginatitel is niet links 
uitgelijnd maar boven de 
brede rechter kolom, waar 
de belangrijkste content 
staat. 
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1.2 Vacature detail 

 

1.7 Werkgevers browsen/zoeken 

 



17 
 

1.8 Bedrijfsprofiel detail 
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1.10 Activiteitenagenda 

 

1.11 Activiteit detail 
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2.0 Home page bedrijf 

 

2.1 Samenwerkingsmogelijkheden hoger onderwijs 

 

De secundaire navigatie is links 
uitgelijnd. De items zijn onder elkaar 
geplaatst en daardoor gemakkelijk te 
scannen. 
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2.2 Mogelijkheden UT 

 

2.5 Opleidingen 

 

De content is in dit concept 
in de rechter kolom 
geplaatst, zodat er ruimte 
is voor de secundaire 
navigatie. De extra blokken 
met relevantie informatie 
en koppelingen 
(“Informatie op maat?”) 
zijn onder de navigatie 
geplaatst. 

Ook hier is de content 
rechts uitgelijnd. Omdat er 
al twee zoekblokken links 
staan, is de tekst over 
informatie op maat onder 
de content geplaatst. 



21 
 

2.6 Beschrijving opleiding 

 

2.8 Mogelijkheden bij MPT 
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5.2.3 Concept 3  
1.0 Home page student 

 

De home page 
maakt in drie 
blokken duidelijk 
wat MPT biedt. 

Onder de drie 
blokken staan de 
activiteitenagenda 
en een blok over 
updates en de app. 

Het item 
“Vacatures, 
bijbanen en 
stages” is gesplitst 
in drie aparte 
items. 

In dit menu is een 
koppeling “MPT 
app” toegevoegd. 
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1.1 Vacatures zoeken 

 

Omdat “Vacatures” 
“Bijbanen” en 
“Stages” aparte 
items in het menu 
zijn, is de tab-
navigatie hier 
weggehaald. 
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1.2 Vacature detail 

 

1.7 Werkgevers browsen/zoeken 
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1.8 Bedrijfsprofiel detail 
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1.10 Activiteitenoverzicht/agenda 

 

1.11 Activiteit detail 
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2.0 Home page bedrijf 

 

2.1 Samenwerkingsmogelijkheden hoger onderwijs 
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2.2 Mogelijkheden UT 

 

2.5 Opleidingen 
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2.6 Beschrijving opleiding 

 

2.8 Mogelijkheden bij MPT 
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5.3 Concepten mobile web 

5.3.1 Concept 1 
1.0 Home page student 

 

1.1 Vacatures zoeken 

 
 

1.2 Vacature resultaten 

 

1.3 Vacature details 

 

 

  

De paginatitel is 
bovenin de 
pagina geplaatst. 

De home page is 
eenvoudig en 
bevat grote menu 
buttons. Zoekopties zijn 

in- en uit te 
klappen om 
ruimte te 
besparen. 

De zoekresultaten 
bevatten een logo 
voor herkenbaarheid 
en korte info. Rechts 
daarnaast is een 
deel van de 
omschrijving te 
lezen. 

De gebruiker kan 
gemakkelijk de 
vacature naar 
zichzelf emailen 
om deze op een 
PC nog eens te 
bekijken. 

De gebruiker kan 
terug naar de 
zoekresultaten of 
snel naar de 
volgende 
vacature. 

In de header is een 
koppeling naar de 
home page 
opgenomen. 
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1.10 Werkgevers zoeken 

 

1.11 Werkgevers resultaten 

 
 

1.12 Werkgever details 

 

1.13 Vacature resultaten werkgever 

 
 

 

  

Via deze button 
kunnen vacatures 
bij een werkgever 
worden bekeken 
(scherm 1.13)  
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1.14 Activiteitenagenda 

 
 

1.15 Activiteit detail 

 

1.16 Activiteiten filteren 

 

 

 
  

Boven elk 
agenda-item staat 
een titel en de 
datum. 

De gebruiker kan 
hiermee een 
selectiefilter 
instellen (scherm 
1.16). 

Een agenda-item 
kan worden 
gedownload als 
iCal zodat deze in 
de eigen agenda 
kan worden 
geimporteerd. 
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5.3.2 Concept 2 
1.0 Home page student 

 

 

 

  

Het menu is onderin 
geplaatst. De buttons 
zijn naast elkaar 
geplaatst om ruimte te 
besparen. Boven het 
menu zijn enkele 
activiteiten geplaatst. 
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1.1 Vacatures zoeken 

 

 

 

  
 

  

De zoekopties zijn 
niet uitklapbaar om 
onvoorspelbaar 
scrollgedrag te 
voorkomen. De 
opties zijn daarom 
verdeeld over 
meerdere pagina’s.  
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1.2 Vacature resultaten 

 
 

1.3 Vacature details 

 
 

1.10 Werkgevers zoeken 
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1.11 Werkgevers resultaten 

 
 

1.12 Werkgever details 

 
 

1.13 Vacature resultaten werkgever 

 
 

1.14 Activiteitenagenda 
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1.15 Activiteit detail 

 
 

1.16 Activiteiten filteren 
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5.3.3 Concept 3 
1.0 Home page student 

 
 

 

 

  



39 
 

1.1 Vacatures zoeken 

 

 

 

  
 

  

Boven de 
pagina’s is een 
compact menu 
toegevoegd 
zodat gebruikers 
niet via de home 
page hoeven te 
navigeren. 
Daarom is het 
logo verkleind. 

Zoeken is ook 
hier verdeeld 
over meerdere 
pagina’s. 

De items in de 
footer zijn korter 
geformuleerd 
zodat ze naast 
elkaar passen. 
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1.2 Vacature resultaten 

 
 

1.3 Vacature details 

 
 

1.10 Werkgevers zoeken 
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1.11 Werkgevers resultaten 

 
 

1.12 Werkgever details 

 
 

1.13 Vacature resultaten werkgever 

 
 

1.14 Activiteitenagenda 
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1.15 Activiteit detail 

 
 

1.16 Activiteiten filteren 
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6 Definitief ontwerp 

6.1 Web 
 

1.0 Home studenten 

 

Het extra menu is 
rechts uitgelijnd 
om meer op te 
vallen. De 
koppeling “App”  
en “Updates” zijn 
toegevoegd. 

De drie blokken 
leggen uit wat 
MPT biedt. Elk 
blok bevat links 
naar de 
bijbehorende 
pagina. 

Het activiteitenoverzicht 
biedt ook ruimte voor 
incidentele nieuwsberichten 
die kunnen bijdragen aan het 
imago van de regio. 
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1.1 Vacatures zoeken 

 

1.2 Vacature detail 

 

Aan het 
zoekfilter is een 
prominente 
“Reset” knop 
toegevoegd. 

Er zijn 
sorteeropties 
toegevoegd en 
paginering 
boven en 
onderaan de 
resultatenlijst. 

Hier zijn relevante 
koppelingen te 
vinden bij de 
vacature, zoals 
meer informatie 
over het bedrijf en 
de bron van de 
vacature. Ook is 
een bookmark-
knop toegevoegd. 
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1.3 Bijbanen zoeken 

 

1.4 Bijbaan detail 

 

Het zoeken naar 
bijbanen werkt 
hetzelfde als voor 
vacatures. De 
zoekopties zijn 
aangepast op wat 
belangrijk werd 
gevonden voor 
een bijbaan. 

Ook deze 
informatie is 
aangepast op wat 
als relevant werd 
genoemd voor 
bijbanen. 
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1.5 Stages zoeken 

 

1.6 Stage detail 

 

Ook stages 
zoeken werkt 
hetzelfde als 
vacatures en 
bijbanen, maar 
met aangepaste 
criteria. 
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1.7 Werkgevers zoeken 
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1.8 Werkgever detail 
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1.10 Activiteitenagenda 

 

1.12 Over MPT 
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1.13 Contactformulier 

 

1.14 Updates 

 

Bij het aanmelden 
voor updates via 
email kan de 
gebruiker dezelfde 
zoekfilters 
instellen als op de 
zoekpagina’s. 
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“Annuleren” zal 
minder  vaak 
gebruikt worden 
en is foutgevoelig. 
Daarom is dit als 
tekstlink weer-
gegeven. 
“Opslaan” is de 
meest gebruikte 
keuze en wel als 
knop vorm-
gegeven, zodat 
deze het meest 
opvalt. 
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1.15 Nieuwsbericht 
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2.1 Home bedrijven 

 

2.2 Samenwerkingsmogelijkheden hoger onderwijs 
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2.3 Mogelijkheden UT 

 

2.5 Opleidingen zoeken 
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2.6 Opleiding detail 
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2.8 Mogelijkheden bij MPT 

 

2.9 Contactformulier 
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2.10 Registratie bedrijf 
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Bedrijven kunnen 
bij het aanmaken 
van een profiel 
expertisegebieden 
aangeven. Ook 
kunnen ze een 
korte omschrijving 
van hun ‘core 
business’ 
opgeven die 
specifieker en 
informatiever is 
dan de branche. 
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2.11 Overzicht beheer bedrijf 

 

Na het invullen 
krijgt de gebruiker 
het profiel te zien 
zoals het 
uiteindelijk getoond 
wordt. Daarna kan 
het profiel 
bevestigd worden 
of aangepast. 

De beheermodule 
voor bedrijven geeft 
de mogelijkheid het 
profiel aan te 
passen en te 
bekijken welke 
vacatures, bijbanen 
en stages van het 
bedrijf op MPT 
verschijnen. 

Verder wordt 
aangegeven hoe 
compleet het profiel 
is en wat er nog 
toegevoegd kan 
worden. 
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2.13 Aanpassen bedrijfsprofiel 

 

 

2.14 Login 

 

Na het inloggen is 
een extra dropdown 
menu beschikbaar 
voor het beheer. 

Na het kiezen van 
één van de 
onderdelen kan de 
gebruiker het profiel 
op dezelfde manier 
aanpassen als bij 
het aanmaken van 
het profiel. 
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3.1 Overzicht beheer MPT 

 

3.2 Beheren pagina’s 

 

 



62 
 

 

3.6 Beheren bedrijfsprofielen 
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In het beheerpaneel 
is de mogelijkheid 
ingebouwd om een 
nieuw bedrijfsprofiel 
goed te keuren of af 
te keuren. Er kan in 
geval van afkeuren 
feedback worden 
gestuurd (volgende 
scherm). 
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3.7 Beheren opleidingsinformatie 
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3.8 Beheer opleidingsinformatie (onderwijsinstellingen) 
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6.2 Mobile web 
1.0 Home studenten 

 
 

 

 

  

De home page is 
eenvoudig en bevat 
alleen menu-opties. 

De activiteitenagenda 
is voor mobiele 
gebruikers extra 
relevant en is daarom 
bovenaan geplaatst. 
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1.1 Vacatures zoeken 

 
 

 

 

  
 

  

Zoekcriteria zijn 
verdeeld over 
meerdere pagina’s. 
Gebruikers kunnen 
navigeren door de 
site met de 
breadcrumb. 

De sliders die op 
de normale 
website worden 
gebruikt om een 
bereik in te stellen  
voor een criterium 
zjin vervangen 
door checkboxes. 
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1.2 Vacature resultaten 

 
 

1.3 Vacature details 

 
 

1.10 Werkgevers zoeken 
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1.14 Vacatureresultaten werkgever 

 
 

1.16 Activiteitenagenda 

 
1.17 Actitiveit detail 

 
 

1.18 Activiteiten filteren 
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