
MOCKFLOW
Je gaat zelf een UI ontwerpen en daarvoor gebruik je het online 

programma Mockflow.

In deze tutorial wordt je uitgelegd hoe je een nieuw project maakt en 
aan de slag gaat met mockflow



Wat is mockflow?

• Mockflow is een online programma waarmee je mockups en wire-
frames maakt.

• Dit zijn ontwerpschetsen van User Interfaces (gebruikersomgevingen)



Stap 1

• Ga naar www.mockflow.com,

• Maak een account aan, gebruik 
een wachtwoord en email dat je 
goed kunt onthouden en waar je 
makkelijk bij kunt.

http://www.mockflow.com


Stap 2

• Maak een nieuw project door op 
de blauwe + te drukken



Stap 3

• Kies voor 
"Blank", dat wil 
zeggen een leeg 
bestand. 



Stap 4

• Geef jouw 
project een 
nieuwe naam



Stap 5
• Je kunt vormen knoppen en 

tekstblokken in het lege veld 
slepen om aan de slag te gaan



Stap 6
• Je kunt vormen andere 

kleuren geven door ze aan 
te klikken en dan in het 
linker menu te wijzigen.



Stap 7
• Je kunt vormen naar 

andere pagina's laten 
linken door dit aan te geven 
in het menu.



Stap 7
• Je kunt een nieuwe pagina 

maken in het pages menu. 
Het makkelijkste is om jouw 
eerste pagina te dupliceren 
(kopieren), dan werk je 
weer met dezelfde basis.

• LET OP!

• Zorg dat je de 
juiste pagina 
selecteert als je 
verder gaat met 
bewerken.



Stap 8

• Opslaan doe je door op Save Changes in de rechterbovenhoek te 
klikken. Dit verschijnt zodra je iets veranderd hebt.



Stap 9

• Als je testproject klaar is kun je dit 
downloaden als PDF bestand, zodat de 
docent dit kan beoordelen.

• Je klikt daarvoor linksboven op Project 
en dan op Export Wireframe

• Klik vervolgens op PDF doc

• Klik dan op Add All

• En als laatste op Download. Het PDF 
bestand staat nu in je Downloads map.



Stap 10
• Jouw eindproject ga je niet 

downloaden maar delen via 
een link zodat de docent 
jouw interactieve UI kan 
zien en gebruiken.

• Klik l inksboven op Project en 
dan op Sharing, je krijgt dan 
een pop-up, klik daar op 
Open Dashboard. In jouw 
dashboard staan al jouw 
projecten.

• Als je met je muis op 
jouw project gaat staan 
kun je op Share klikken, 
klik hier op.

• Er komt nu rechtsonder 
een blauwe balk waarop 
je Create share link kunt 
klikken, klik hierop.

• Klik vervolgens op Open 
Link, een nieuw tabblad 
wordt geopend met 
daarin jouw openbare 
project

• Kopieer de link uit jouw 
adresbalk en plaats deze 
op jouw blog.

• Test de link door uit te 
loggen bij Mockflow, en 
vervolgens op de link te 
klikken die je op jouw 
blog geplaatst hebt. Leidt 
deze jou naar het project 
en werkt alles, dan heb je 
het goed gedaan en is 
jouw project ingeleverd!

Kopieer dit! (CTRL C, CTRL V)


