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Inleiding 
 

Vanuit school heb ik de opdracht gekregen om  een snuffelstage te doen. Werken met computers vind ik 

heel erg leuk, vooral het ontwerpen en maken van software. Bij mijn vader op het bedrijf zijn hiervoor 

geen mogelijkheden en daarom heb ik aan mijn oom gevraagd of ik bij Exact stage mag lopen.  

Mijn oom werkt om de afdeling marketing/branding, daarom heeft hij aan de afdeling UX design 

gevraagd of ik daar stage mocht lopen. Bij UX design vonden ze dat erg leuk, omdat ze op die manier hun 

kennis en vak kunnen delen. Er zijn weinig mensen die weten wat hun beroep inhoudt en daarom  

wilden ze het ook graag delen.  

Op maandag 22 oktober ben ik daarom meegegaan naar Exact in Delft. Mijn oom had ’s ochtends een 

bericht op de interne social media van Exact gezet, waarin hij mij voorstelde en vertelde wat ik die dag 

ging doen. Een dag later reageerde de CEO van Exact hierop met de vraag of ik het naar mijn zin heb 

gehad.  
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Exact 
 

De naam van het bedrijf waar ik stage heb gelopen is Exact. Exact is een bedrijf dat financiële 

bedrijfssoftware voor het MKB maakt. ‘MKB’ zijn kleine en middel grote bedrijven met maximaal 500 

werknemers. De software die Exact maakt heet ‘Exact online’. Exact online is software voor het MKB om 

hun financiën makkelijker op orde te hebben. Exact heeft ook een website. De naam van de website is 

https://www.exact.com/nl/.  

Exact verkoopt de software en vaak verkopen ze naast de software ook de dienst. Dit betekent dat ze de 

software blijven beheren voor het MKB. Deze bedrijven hoeven dan geen specialisten op dit gebied in 

dienst te hebben. Dat is voor een klein bedrijf heel handig, omdat ze dat vaak niet kunnen betalen.  Bij 

Exact werken ongeveer 14.000 mensen wereldwijd en in Nederland werken 700 mensen. In Delft staat 

het hoofdkantoor. Exact is ook opgericht in Nederland. Ze hebben vestigingen in 11 landen.  

Banen bij Exact 

 Customer service – zij staan klaar voor de klanten bij vragen over het product.  

 Technologie – zij zorgen voor de techniek, bijv. dat de website goed beschermd is. 

 Sales verkoop – zij verkopen de software aan de klanten, maar onderhouden ook contact. 

 Ondersteuning (financieel, HR, IT) 

 Marketing en communicatie -  zij zorgen voor de (positieve) naamsbekendheid van Exact.  

 Ux design – user experience ( dit is het onderdeel van mijn stage) 

 

 

 

  

https://www.exact.com/nl/
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Stage 
 

UX design 
Wat is het UX design? Het UX design houdt in dat je voor bedrijven software maakt. Het UX design heeft 

meerdere onderdelen. Michael, Deyar en Olivier ( de mensen met wie ik mee loop) maken de opmaak 

voor een website, zorgen dat de knoppen goed werken en  zorgen dat de website goed werkt voor de 

mensen die deze gebruiken. Eerst maken ze het idee, daarna werken ze dat uit en maken ze een 

ontwerp, vervolgens gaan ze kijken of ook het goed werkt en dan gaan ze kijken of het er mooi uitziet. 

Ze beginnen met een “plaatje”. Dit is een ontwerp waar de opmaak van een app/website is te zien, maar 

waarvan de knoppen nog niet werken.  Soms maken zij de website en soms maken andere mensen  de 

website. Deyar, Olivier en Michael zijn verantwoordelijk voor exact online (dat is het product dat exact 

verkoopt) https://www.exact.com/nl/exact-

online/?gclid=EAIaIQobChMIy8et4MeZ3gIVReR3Ch2q7g3IEAAYASAAEgJJ3_D_BwE&gclsrc=aw.ds ) 

 
Mijn stage   
De namen van mijn begeleiders zijn Michael Vermeulen, Deyar Aljabbary en 

Olivier Deleye, het onderdeel van mijn stage is UX design – User Experience.  

Bij het UX design  hebben ze elke maandag een kleine meeting. Bij die meeting 

bespreken ze wat ze die week gaan doen. Elke week bespreken ze ook een 

sprint, dat is wat ze in de aankomende twee weken gaan doen. Ik mocht bij 

deze meeting aanwezig zijn.  

Nadat we de sprint hebben gedaan, zijn we de werkplek gaan bekijken. Daarna  

hebben we een pauze genomen. Na de pauze zijn we echt aan het werk gegaan. Bij het UX design begin 

je altijd met het kijken naar een probleem. Mijn stagebegeleiders hadden voor mij ook een opdracht die 

in die dag uit moest voeren. In mijn geval was het de tijdsplanning van Max Verstappen. Vaak hebben 

bedrijven een Probleem dat ze graag opgelost zien.  

Als je er achter wilt komen wat het probleem is, dan ga je eerst een analyse maken om duidelijk te 

krijgen wat het probleem is. Als je er achter bent gekomen wat het probleem is, ga je een Research 

doen. Dat houdt in dat je klanten gaat interviewen, inspiratie op doen, informatie verzamelen, data 

analyseren enzovoort. Ik heb een dagplanning van Max Verstappen gemaakt. Toen ik klaar was met het 

maken van de dagplanning, heb ik gekeken naar wat beter kon en hoe hij een betere tijdsplanning kan 

hebben. Op dat moment ben ik op het idee gekomen om een app te maken, zodat hij in het vliegtuig ook 

al zijn races kan voorbereiden.  

Dan is de volgende stap: Ideate, dat houdt in dat je gaat brainstormen 

over de software die je gaat maken. Je maakt meestal eerst een 

mindmap en dan ga je schetsen over hoe het programma er uit moet 

zien en hoe het moet werken. Ik heb toen een schets gemaakt over hoe 

de app er uit moest zien en hoe het moest werken. Toen hadden we 

een lunchpauze. Bij Exact heb je, net als op school, een kantine en een 

aula, maar bij Exact noem je de aula het atrium.  

https://www.exact.com/nl/exact-online/?gclid=EAIaIQobChMIy8et4MeZ3gIVReR3Ch2q7g3IEAAYASAAEgJJ3_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.exact.com/nl/exact-online/?gclid=EAIaIQobChMIy8et4MeZ3gIVReR3Ch2q7g3IEAAYASAAEgJJ3_D_BwE&gclsrc=aw.ds
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Het is allemaal veel groter en drukker dan op school.  Op een drukke dag kunnen er wel 650 mensen 

tegelijk lunchen. Nadat we hebben geluncht, ben ik weer verder gaan met mijn opdracht. Ik was toen 

klaar met de schets van de app.  

De volgende stap is dan het Concept maken. Je maakt dan een 

gebruiksscenario en een prototype. Het gebruiksscenario maak 

je op papier of op de computer en het prototype maak je altijd 

op de computer. De UX designers gebruiken voor het 

prototype het programma Sketch, maar dat is alleen voor 

Macbooks en iMacs. Ik heb daarom het programma Figma 

gebruikt, dat is voor Windows en macOs. Ik heb toen het 

prototype gemaakt voor de app.  

De volgende stap, Testen,  is dan dat je gaat kijken of het goed werkt en of het makkelijk 

voor gebruik is. Omdat Max Verstappen het niet zelf kon testen heb ik gevraagd aan de 

UX designers of ze het voor me wilden testen en aan het eind van de dag heb ik ook nog 

mijn oom gevraagd of hij het wilde testen. Na deze testfase kom je bij de laatste stap.  

In deze laatste stap: Finalize ga je het design van het prototype verbeteren op basis van 

de    uitkomst van de test. Bij mij was daar uitgekomen dat het pijltje om terug te gaan 

op een onhandige plek staat en dat er soms dingen verspringen als je ergens op drukt. 

Als de app goed werkt, ga je aan het design werken en als dat af is, is de basis van de 

app af, maar een app is nooit echt af, omdat je altijd weer nieuwe updates hebt. 

De dagelijkse werkzaamheden van mijn begeleiders 
UX designers hebben geen vaste dagelijkse werkzaamheden. Ze doen elke dag wat anders. Ze hebben 
wel een manier hoe ze hun taken behandelen, dat is wel altijd hetzelfde. Eerst kijken ze wat het 
probleem is, dat houdt in dat ze een analyse gaan maken om er achter te komen wat het probleem is. 
Dan gaan ze research doen dat betekent dat je klanten gaat interviewen, data gaat analyseren, mensen 
enquêtes in laat vullen, concurrentie analyseren, inspiratie verzamelen, een customer-journey maken.  
 
Dan is de volgende stap Ideate dan ga je brainstormen over wat er in de website/app moet komen, dan 
ga je mindmaps maken en het belangrijkste: je gaat schetsen hoe je website/app er uit moet komen te 
zien en hoe het moet werken. Dan ga je een concept maken. Je maakt eerst een gebruikersscenario en 
dan ga je een prototype maken van je website/app. Nadat het concept af is ga je het testen. Je laat het  
zien aan gebruikers en gaat onderzoeken of er in het concept fouten zitten die het probleem oplossen. 
Daarna ga je het finalizen, dan verbeter je het design en het prototype op basis van de uitkomsten van 
de test. Dit proces wordt voor elk project weer opnieuw gedaan.  
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Interview 
 
Interview met Michael Vermeulen 

Welke opleiding heeft u gehad? Communication and Multimedia Design (HBO) 
Welke opleiding heb je nodig voor het werk dat u nu doet? HBO/WO 
 

Sluit uw opleiding aan bij het werk dat u nu doet? Ja 

Heeft u hiervoor nog andere banen gehad, en zo ja welke? Ja, ik heb bij een design bureau gewerkt 
 

Wat vind u de leuke kanten van dit werk? Creatief bezig bent, dingen maken 

Wat vind u de minder leuke kanten van uw werk? Vergaderen, deadlines 
Is uw werk veranderd in de jaren dat u dit doet? Zo ja, wat... Ja, het is belangrijker geworden binnen  
                                                                                                   bedrijven, er is meer aandacht 
Heeft u nog tips voor mij? 

Probeer te ontdekken waar je passie ligt. Heel veel oefenen zorgt ervoor dat je beter wordt. 
Probeer je te verplaatsen in de mensen waar je iets voor maakt, zodat het product dat je maakt 
goed voor je doelgroep werkt. Zodra je beter weet wat je wilt, kun je kijken welke opleiding daar 
het beste bij aansluit.  
 
 

Interview met Deyar Aljabbary 
Welke opleiding heeft u gehad? Communication and Multimedia Design 

Welke opleiding heb je nodig voor het werk dat u nu doet? Design gerelateerde opleiding 
 

Sluit uw opleiding aan bij het werk dat nu nu doet? Ja, het sluit direct aan op wat ik doe. 
Heeft u hiervoor nog andere banen gehad, en zo ja welke? Ik heb eerder gewerkt bij twee agencies 
als UX/UI Designer. 
 

Wat vind u de leuke kanten van dit werk? Leuke collega's met wie ik samenwerk, ze delen ook 
dezelfde kennis als ik. De opdrachten zijn ook uitdagend en we kunnen vaak zelf ons niveau 
bepalen en de tijd indelen. 
 

Wat vind u de minder leuke kanten van uw werk? Vergaderingen kunnen soms lang duren, soms is 
het doel niet duidelijk van een type opdracht. 
 

Is uw werk veranderd in de jaren dat u dit doet ? Zo ja wat... Design veranderd van 'een plaatje 
maken' naar functies bedenken, het gedrag bepalen en de interface ontwerpen van een 
interactieve product.  
 

Heeft u nog tips voor mij?Probeer te kijken naar waar je interesse ligt. En als je als designer verder 
wilt, dan is het belangrijk om je te verdiepen in de gebruikers voor wie jij een product gaat 
maken. Denk altijd vanuit de gebruiker en de stappen die de gebruiker neemt om het product te 
gebruiken. 
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Evaluatie 
 

Ik vond dit werk erg leuk, omdat je bezig bent met het ontwerpen van apps en websites en design maken 

hiervoor. Wat ik ook leuk vind, is dat de software die je maakt, gebruikt wordt om mensen te helpen. 

Ik wist niet echt wat een UX designer was. Ik dacht dat je echt alleen de opmaak van de website maakte, 

maar dat is niet zo. Er zit best een verschil tussen UX designer en een webdesigner. Voor een UX designer 

is het belangrijk hoe het is voor de gebruikers. Ze willen namelijk mensen helpen. 

Zoals ik al zei is het UX design veel meer dan alleen het ontwerpen van iets. Het is veel meer dan alleen 

het design. Het belangrijkste is de “User Experience”,  daar staat dan ook de afkorting UX voor. Je blijft 

net zolang doorgaan totdat de klant tevreden is.  Soms kan je een hele dag bezig zijn met een heel klein 

onderdeel.  

Ik vond het echt een super leuke dag. Ik heb er veel van geleerd. Het leukste vond ik dat ik een eigen 

opdracht heb gekregen en uiteindelijk ook echt de app heb kunnen maken. Daardoor heb ik het hele 

proces van UX design zelf ervaren. Ik vond het minder leuk om na te denken over hoe de app in elkaar 

moet zitten, maar dat is wel heel erg belangrijk omdat je anders tijdens het ontwikkelen van de app in de 

problemen komt over hoe het moest werken. Ik ben meer van het doen en niet eerst van het nadenken 

op papier. Ik heb nu geleerd hoe belangrijk dat is. Doordat ik alles op papier al had doordacht, was het 

maken van de app een stuk makkelijker en ging dat ook sneller.  

Als het zou kunnen wil ik heel graag UX designer worden. Ik vind het een super leuke baan om te doen. 

Omdat ik op die dag alles heb gedaan wat een UX designer ook doet, heb ik goed kunnen zien hoe het 

daar gaat en wat het werk van een UX designer inhoudt.   

Communication and Multimedia Design (HBO) is de opleiding die je nodig hebt om UX designer te 

kunnen worden, maar er zullen waarschijnlijk nog wel meer opleidingen zijn die design zijn gerelateerd. 

Er zijn HBO en WO opleiding om UX designer te kunnen worden. Ik heb al gezien dat je bij  de 

Hogeschool Rotterdam een opleiding Communication en Multimedia Design kan volgen.  

Ik vond het een super leuke dag en heb ook een nuttige opdracht gekregen. 

Zonder deze opdracht was ik er waarschijnlijk nooit achter gekomen dat ik UX 

designer wil worden. Waarschijnlijk had ik wel iets met computers gedaan, maar 

dan waarschijnlijk meer in de richting van het coderen. Nu ik  dit beroep heb 

gezien, vind ik het designen veel leuker dan coderen. Ik wil daarom Michael, 

Deyar en Olivier bedanken dat ze deze opdracht voor mij hebben verzonnen en 

dat ze ook zoveel tijd hebben vrijgemaakt om mij deze dag te begeleiden.  

De app die ik gemaakt heb, is te zien op 

https://www.figma.com/proto/Yidrxz3F9DA8x9pzfE3HaDMC/verstappen-

info?node-id=1%3A3&scaling=scale-down 

Informatie over Max Verstappen kan gevonden worden door op stats te drukken 

en bij media zijn foto’s van Max Verstappen te vinden.  

  

https://www.figma.com/proto/Yidrxz3F9DA8x9pzfE3HaDMC/verstappen-info?node-id=1%3A3&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/Yidrxz3F9DA8x9pzfE3HaDMC/verstappen-info?node-id=1%3A3&scaling=scale-down
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Foto  tijdlijn 
 

 

 

 

 

  

 

Op deze foto ga ik naar 
Exact. 

Hier ben ik bij Exact – met de 
helm van Max Verstappen! 

Dit is mijn werkplek voor 
1  dag. 

Dit is de vergaderruimte – 
hier hebben de sprint 

besproken.  

 
 

 

 

Dit zie je in de 
vergaderruimte.  

Hier ben ik aan het eten.  Dit is de achterkant van 
Exact. 

 

Dit is het logo van Exact. 

 

 

 

 

Dit is de voorkant van exact. Dit is het atrium.  Hier zie je de foto van mij op 
de interne sociale media van 

Exact met daarop een 
reactie van de CEO. 

 

Met dit pasje kan je de 
deuren in het gebouw 

openen. 
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Mijn stage-opdracht 
 

 

   
Het stappenplan van een UX 

Designer. 
Stap 1 - Probleem: De persoon 
Max Verstappen – hoe kan hij 
efficiënt met zijn tijd omgaan. 

 

Stap 2 - Research:  Het bekijken 
van de tijdsplanning van Max en 

informatie verzamelen.  

   
 

Stap 3 - Ideate: brainstormen 
en schetsen n.a.v. de verkregen 

informatie.  
 

Stap 4 – Concept 1: Het maken 
van het gebruikerscenario. 

Stap 4 – Concept 2: Het maken 
van een prototype.  

   
Stap 4 – Concept 2: Het maken 

van een prototype. 
Stap 4 – Concept 2: Het maken 

van een prototype. 
Stap 4 – Concept 2: Het maken 

van een prototype. 
 

 

  

 


