
Algemeen 

- Kijk naar de informatie op http://toi.bk.tudelft.nl/?m=1&s=5&n=12 
- Hou rekening met het feit dat de website zowel een portfolio-functie heeft als een 

presentatiefunctie voor de jury. De opgave is om die beide functies op een slimme manier te 
combineren in een enkele website. 

- Kijk ook het commentaar van andere teams door - daar steek je vast nog wat van op. 

8&30 

Lange pagina's: verticaal scrollen is niet handig bij presentatie-functie. 
Bijschriften (stedenbouw) ontbreken. 
Pagina over proces is een verzameling posters; ik haal daar niets over het proces uit. 

Apollo 

Scrollen in de pagina’s is niet zo handig voor bij de presentatie. 
Verder is de website kennelijk nog in aanbouw, dus daar kan ik verder niets over zeggen. 

Atelier 7 

Scrollen in de pagina’s is niet zo handig voor bij de presentatie. 
Tekeningen details niet te lezen. Tekeningen verder opwerken en op geschikt formaat tonen 
(erop moeten klikken om ze goed te zien is m.i. niet nodig) 

Boom/BOON 

Ik denk dat de gekozen navigatie goed zou kunnen werken. Het zou alleen handig zijn om de 
plek in het scherm vast te hebben, zodat je niet steeds met je muis op jacht hoeft naar de link. 
Maak je plaatjes in de hoofdnavigatie ook een link, zodat je daar op kunt klikken ipv alleen op de 
tekst. 
Verder jammergenoeg geen inhoud, dus op de manier van presenteren daarvan kan ik geen 
feedback geven. 

Casco 

Website bevat alleen een raamwerk; daar kan ik helaas niet heel veel nuttigs over zeggen (ik heb 
geen idee hoe de inhoud er ingezet gaat worden). Denk aan een goede en geschikte navigatie. 

DW9 

Het zou beter zijn om in de navigatie duidelijk te laten zien dat bv het onderdeel “stedenbouw” 
is opgesplitst in 3 pagina’s.  
Scrollen in de pagina’s is niet zo handig voor bij de presentatie. 

http://toi.bk.tudelft.nl/?m=1&s=5&n=12�


Zet niet integraal een A3 op de pagina: dat werkt niet. Haal er uit wat essentieel is en presenteer 
dat op optimale wijze. Dit punt weegt zwaar in de beoordeling! 

Fourply 

Hier kan ik helaas niets over zeggen behalve dat het voor de uiteindelijke site het ontwerp niet 
via op de site geplaatsde posters gepresenteerd kan worden. 

Infrarood 

Dit is nog zo ‘in aanbouw’ dat ik er niets over kan zeggen 

jVdB 

Dit is nog zo ‘in aanbouw’ dat ik er niets over kan zeggen 

Lego architecten 

Scrollen in de pagina’s is niet zo handig voor bij de presentatie. 
Let op de kwaliteit (en grootte) vand e plaatjes: bv het plaatje ‘functieverdeling’ onder 
architectuur is veel te groot extreem pixelig (storend). 
Navigatie zou misschien nog wat uitgebreid kunnen worden (aparte links naar ‘volgende’) 

MK2 

Zet op je openingspagina een leuke plaat (‘teaser’). Alleen een lap tekst is niet heel uitnodigend. 
Bij sommige pagina’s staat nog geen bijschrift: vul dat wel zoveel mogelijk aan. 

Newport Design 

Ik heb het idee dat het nog erg incompleet is. Ik kan er dus niet zo veel over zeggen. Ondersteun 
je verhaal met plaatjes (pagina sustainability is erg onduidelijk en droog. Ik weet niet precies wat 
ik er mee moet als lezer) 

SEC Architecten 

Je presentatie als PDF (of serie plaatjes) online zetten is absoluut onvoldoende. De inhoud van 
het ontwerp moet via een website gepresenteerd worden, daarbij gebruik makend van 
technieken en methodes die passen bij een website. 

Shine 

Website niet gepubliceerd. Als ik hem uit infoBase haal en probeer te bekijken, krijg ik een error. 

Tabak 

Hier kan ik niets nuttigs over zeggen: niet alleen ‘niet af’, maar amper begonnen. 


