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Sketchboarding

bron: Ruben Bos



Concept Development
Week # Week #+2





Concept

Sprint

Development
Context en doelgroep zijn onderzocht;

Concept staat in grote lijnen vast;

User Stories zijn bepaald;

Customer Journey is gevalideerd.

UX van het concept wordt 
afgestemd en uitgewerkt;

A.d.h.v. user stories wordt aan 
development sprints gewerkt;

DoD bepaalt wanneer een user 
story klaar is.



Elke sprint starten met ‘alleen 
maar’ User Stories… wat zijn de 

UX uitdagingen?



Tijd
 

Snel keuzes moeten 
maken over 

functionaliteit en 
interactieontwerp

Team
 

Overeenstemming 
vinden in een klein en 

multi-disciplinair 
team

Skills
 

Ook als developer 
verantwoordelijk voor 

UX Design

Bron afb: Maciej Konczewski Bron afb: José De La Vega



Gevaar:
te snel de eerste de beste  
oplossing gaan uitwerken.



Leer laagdrempelige technieken die 
helpen om met een team uit 

meerdere oplossingen de beste te 
kiezen.



bron: Design Sprint



bron: http://www.gv.com/sprint/





bron: 



bron: Ruben Bos



Waarom Sketchboarding?
• een agile techniek om sneller tot UX oplossingen te 

komen;

• verplicht je om te focussen op verschillende 

oplossingen voor een (of meerdere) user stories (ipv je 

direct te storten op een niet ideale oplossing);

• gemaakt voor teamwerk en snelle besluitvorming.

bron: Adaptive Path



bron: Adaptive Path

http://www.youtube.com/watch?v=iVFTBj_BYy0


User Stories & Eisen

Bundel de belangrijkste user stories (voor deze sprint) en 
verzamel eventuele requirements.

team - 10 minuten

0

bron: Adaptive Path



Definieer Structuur

Definieer globaal de structuur van je interface/app/site. 
Deze kan altijd weer aangepast worden!

team - 10 minuten

1

bron: Adaptive Path



6-up Template

Per onderdeel. Beschrijf eerst in het kader wat belangrijk 
is.  Schetsen maar!  

individueel - 30 minuten

2

bron: Adaptive Path



bron: Ruben Bos



Break! - 15 minuten

Bron: Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Break.com


Discusseer

Bespreek de resultaten met elkaar. Wat zijn goede 
oplossingen?  Waar zitten de grootste verschillen? Plak gerust 

post-its  

team - 15 minuten

3

bron: Ruben Bos



1-up Template

Bundel de verschillende inzichten tot het beste resultaat.

team - 20 minuten

4

bron: Adaptive Path



bron: Ruben Bos



Sketchboard

Stel je sketchboard samen.

team - 10 minuten

5

bron: Adaptive Path



bron: 



bron: Ruben Bos



bron: Ruben Bos



Meer lezen?

• Sketchboarding by Adaptive Path 

templates & artikel: http://bit.ly/uxsketch

• User Interface Guidelines: 

• Apple http://bit.ly/uxhig 

• Android http://bit.ly/uxandroid



Upcoming workshops
• Design Sprint

• Customer Journey Mapping

• Sketchboarding

• Usability testing





Thanks!


