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1. Projectopdracht 

 Context 
Profix is een IT-software bedrijf, die zelf software ontwikkelen voor hun klanten. Dit bedrijf heeft een 
opdracht waarbij ze een softwareplatform ontwikkelen voor de organisatie van fruit- en groentetelers. Het 
maken van de applicatie is vervolgens uitbesteedt aan Fullstak. Zelf maken ze de backend, Fullstak is 
verantwoordelijk voor front-end werk.  

 

 Doel van het project 
Voor fruit- en groentetelers kan het oogsten een proces dat efficiënter kan. Het bijhouden van de 
producten, op welke pallets ze staan en wat de status is momenteel niet goed gestructureerd.  
 
Om die reden heeft Profix IT de opdracht gekregen om een app te maken om dit proces te 
vergemakkelijken. Door een samenwerking aan te gaan met Fullstak kan Profix zich richten op backend-
werk terwijl wij als groep richten op front-end ontwikkeling.  
 
Door het proces in een app te integreren, kan alles heel exact worden bijgehouden. De app is meertalig, 
waardoor degenen die geen Nederlands spreken de app ook kunnen gebruiken.  

 

 De opdracht 
Ik werk tijdens de stage aan een groepsproject, waarbij ik de front-end ontwikkel van de app voor 
groente- en fruittelers. De app moet een duidelijke en gemakkelijk bruikbare interface hebben en moet 
meertalig zijn. Daarnaast moet het cross-platform zijn, en moet het dus in de vorm van een PWA zijn. 
Om die reden maak ik gebruik van React Native voor de ontwikkeling. De uiteindelijke oplevering zal 
bestaan uit een applicatie die m.b.t. front-end grotendeels compleet is. De bedoeling is dat Profix IT 
alleen nog wat puntjes op de i hoeft te zetten.  
 
 
 
 
 
 

 Scope 

 
 

Tot het project behoort: Tot het project behoort niet: 

1 Verbinding front-end – backend 
(aanroepen API’s etc.) 

1 Backend werk  

2 Interface bouwen met React Native 2 Volledig productie-klare applicatie 

3 Prototypes maken, testen en 
verbeteren 

3  
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 Randvoorwaarden 
De app moet werken op tablets en tabletformaat. Dit limiteert welke opties er zijn m.b.t. 
programmeertalen. Ook het design moet hier specifiek op aangepast zijn. 
 
Aangezien front-end de enige eis is, was het plan eerst om Flutter te gebruiken. Echter is React Native 
geschikter, aangezien we hiermee een PWA kunnen maken en daarmee dus een cross-platform app.  

 

 Eindproducten 
Het belangrijkste product is de applicatie voor fruit- en groentetelers die Profix IT samen met Fullstak 
ontwikkeld. Wat subproducten zijn de interface, backend front-end communicatie en PWA-functionaliteit.  
 

PBS Project

A1.1

Subproduct

A1.2

Subproduct

A1

Product

A2

Product

A

Hoofdproduct

B1

Product

B2

Product

B

Hoofdproduct

C1

Product

C2

Product

C

Hoofdproduct

Eindproducten Project

 

 Onderzoeksvragen 

 

Hoe zit de meest passende applicatie voor Profix IT eruit? 

1. Welke functionaliteiten moeten aanwezig zijn? 

2. Wat voor informatie moet er zichtbaar zijn? 

3. Is de app gemakkelijk te begrijpen en gebruiken? 

4. Welke techniek, zoals platform en taal, zijn er gebonden aan de 

applicatie? 

5. Is een React PWA een volwaardig alternatief voor een native Android of 

IOS app? 
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2. Aanpak en Planning 

 Aanpak 

Voor dit project ga ik de SCRUM methode gebruiken, aangezien ik hier de meeste ervaring mee heb en 
de methode veel gebruikt wordt in de ICT. Een gedetailleerde planning is een paar onderdelen verder te 
vinden. 

2.1.1 Testaanpak 
Het testen gebeurt door de SCRUM master. Deze checkt de code op fouten en functionaliteit op de 
verschillende branches. Als alles in orde is wordt het gemerged op de main branche.  
 
 

 

 Onderzoeksmethoden 
 

Literature study/community research (library) 
Een eerste methode die ik ga gebruiken is een literature study/community research. Ik ga door middel 
van zoekopdrachten onderzoeken hoe concurrenten zichzelf branden. Ook kijk ik op die websites om 
erachter te komen op welk punt het bij de app van Profix IT beter moet.  
 

Prototyping (workshop) 
Om mijn ideeën op een visuele manier te kunnen presenteren aan de klant maak ik een aantal 
prototypes. Om niet te veel werk te stoppen in iets dat de klant toch niet wil, maak ik eerst low-fidelity 
prototypes. Als de juiste richting gevonden is, worden de prototypes steeds meer high fidelity.  
 

Interview (field) 
Ik houd interviews met de opdrachtgever om erachter te komen wat de precieze eisen zijn. Ook ga ik 
anderen interviewen, om bepaalde interacties te beoordelen, zoals het navigeren van de app of welke 
emotie de UI opwekt en of dit gewenst is.  
 

Product review (showroom) 
Aan het einde van elke sprint doe ik een product review. Dit doe ik door het product te laten zien aan de 
opdrachtgever en de feedback te verwerken. Hierdoor weet ik of ik op het juiste spoor zit of er nog 
veranderingen moeten worden aangebracht. Ook weet de opdrachtgever zo of de opdracht op de juiste 
manier uitgevoerd wordt.  
 
 

Usability testing (lab) 
Een onderzoek dat ik meerdere malen zal gaan uitvoeren, is usability testing. Ik moet zeker weten dat de 
opdracht het gewenste effect heeft op de gebruikers. Ook moet ik er zeker van zijn dat de website en 
andere producten intuïtief werken en niet voor verwarring zorgt. Dit zal het antwoord op de hoofdvraag 
verduidelijken. 
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 Opdeling van het project 

 
Sprint 0 
Tijdens sprint 0 krijg ik de initiële opdracht van de klant. De eerste designs worden gemaakt en het idee 
om deze opdracht als groter project aan te pakken ontstaat.  
 
Naast het designen doe ik ook wat oriënterend onderzoek, zoals erachter komen hoe anderen een 
applicatie maken voor fruit – en groentetelers. Ik ga bovendien onderzoeken wat voor ‘best practices’ er 
zijn m.b.t. meertalige applicaties, een specifieke eis vanuit de klant.  
 
Sprint 1 
Voor deze sprint maak ik het design definitief, en zorg ik ervoor dat de klant het goedkeurt. Ik leer hoe 
React werkt zodat ik hiermee de applicatie kan ontwikkelen in de volgende sprints. Daarnaast doe ik 
usability tests om te peilen wat voor gevoel het design uitstraalt en of het gebruiksvriendelijk is.  
 
Sprint 2 
Voor sprint 2 begint het echte programmeren. Nu het design goedgekeurd is, kan het in React Native 
toegepast worden. Hoewel er eerst wordt gewerkt aan een low fidelity wireframe, wordt de UI daarna 
verbeterd om te matchen met het originele design. 
 
Sprint 3 
Tijdens deze sprint wordt er grotendeels gefinetuned. Lukt het qua timing niet om het design te matchen 
in sprint 2, gebeurt dat nu ook. De verbinding met de API wordt gemaakt en de app wordt voorgelegd bij 
de klant. De applicatie is nog niet volledig klaar om meteen ingezet te worden, maar is grotendeels wel af 
en er is niet veel werk meer nodig om de front-end werkend te krijgen. 
 
 
 

 Tijdplan 
 
 

Fasering Effort  Start Gereed 

Sprint 0 - oriëntatie  
07-02-
2022 

 

Sprint 1 - onderzoek  
14-03-
2022 

 

Sprint 2 - prototypes  
04-04-
2022 

 

Sprint 3 - realisatie  
25-04-
2022 

 

 
 

 Design 
Voordat deze opdracht beslist werd, heb ik al een kleinere opdracht gekregen voor deze klant. Ze wilden 
een UI design hebben voor deze specifieke app. Dit heb ik vervolgens gemaakt en verbeterd na wat 
feedback, voornamelijk m.b.t. een grotere informatiedichtheid.  
 
Aangezien de klant erg tevreden was, hebben ze de front-end ontwikkeling als opdracht gegeven aan 
Fullstak. Het design heb ik al gemaakt en is goedgekeurd, het moet alleen nog gerealiseerd worden. 
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3. Projectorganisatie 

 Teamleden 
 

 

 

 Communicatie 
Met Bram overleg ik elke dag d.m.v. de dagelijkse stand-up. Mocht er iemand niet aanwezig zijn op 
locatie, is het voornaamste platform van communicatie Discord en email. 
 
Met Pim, de stagebegeleider vanuit school, overleg ik elke week op donderdagmiddag om 16.00 met 
Teams. Ook kan ik Pim bereiken met vragen tussendoor.  
 
 
 

 Configuratiemanagement 
De GIT repo wordt opgezet in Gitlab. De repository wordt in branches opgedeeld op basis van 
functionaliteit. Elke belangrijke functie waaraan gewerkt wordt krijgt een aparte branch. Dit wordt gedaan 
om merge conflicts te beperken.  
 
De git push wordt over het algemeen gedaan wanneer de dag voorbij is of als het project voor die dag 
afgesloten wordt. Ook kan het voorkomen dat iemand een bijgewerkte versie nodig heeft van de app. In 
dat geval wordt de push eerder gedaan. 
 
Committen gebeurt bij elke noemenswaardige verandering. Hierbij blijft iedereen in de eigen branch, en 
in main/master wordt niet gewerkt. Deze dient alleen als merge-branch. 
 
Op lokaal niveau werken we met twee manieren op GIT. De eerste manier is via command line, en de 
tweede manier is via Github Desktop. Beide manieren zijn functioneel hetzelfde en welke gekozen wordt 
is dus niet belangrijk. Het voornaamste verschil is overzicht, wat met Desktop wat gemakkelijker is, wat 
ook de reden is dat ik hiervoor kies. Niet iedereen heeft hier echter de voorkeur voor. 

Naam + tel + e-
mail 

Afk. Rol/taken Beschikbaarheid 

Bram Hammer 

076 210 02 13 

bram.h@fullstak.nl 

 Stagebegeleider In principe is Bram altijd 
beschikbaar. Voor het product is in 
ieder geval een dagelijkse stand-
up benodigd. Daarnaast is Bram 
on-demand beschikbaar. 

Sam  Stagiair  

Alex  Stagiair  

Ibrahim  Stagiair  

mailto:bram.h@fullstak.nl
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4. Financiën en Risico’s 

 Kostenbudget  
Indien het nog niet aangeschaft is, moet er mogelijk een domein komen voor de klant. Geen andere 
kosten zijn nodig voor zover ik weet. 

 

 Risico’s en uitwijkactiviteiten 

Risico Activiteiten ter 
voorkoming opgenomen 
in plan 

Uitwijkactiviteiten 

1 Covid lockdown - 

Mocht er een nieuwe 
lockdown komen, ga ik 
vanuit thuis werken. 
Hoewel ik hier zeker niet 
de voorkeur voor heb, is 
het iets dat verplicht kan 
worden. Mocht het nodig 
zijn kan ik alsnog vanuit 
thuis werken. 

2 Bedrijfsbegeleider valt uit - 

Mocht de 
bedrijfsbegeleider 
uitvallen, is er binnen het 
bedrijf nog een alternatief 
persoon aanwezig. 

3 Uitval andere stagiaire(s) - 

In het geval dat een 
andere stagiaire uitvalt, is 
het werk nog prima te 
verdelen over de 
resterende stagiaires. 

 

 


