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Samenvatting	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  module	  Inleiding	  Projectmatig	  Werken	  hebben	  we	  een	  
adviesrapportage	  voor	  de	  eerstejaars	  studenten	  in	  het	  kalenderjaar	  2012-‐2013	  van	  
de	  opleiding	  Communication	  en	  Multimedia	  Design	  samengesteld.	  
De	  probleemstelling	  voor	  dit	  onderzoek	  is	  om	  de	  studenten	  advies	  te	  geven	  over	  de	  
projectsamenwerking	  in	  relatie	  tot	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  de	  deliverables	  voor	  het	  
project	  ‘Connecting	  Vibes’.	  Deze	  deliverables	  zijn	  projectdocumentatie,	  
doelgroeponderzoek,	  concepten,	  ontwerpschetsen,	  definitief	  concept,	  
eindproducten,	  promotieplan	  en	  de	  eindpresentatie	  van	  het	  project.	  
	  	  
Er	  is	  onderzocht	  hoe	  de	  nieuwe	  studenten	  geadviseerd	  kunnen	  worden	  op	  basis	  van	  
de	  gegevens	  van	  eigen	  ervaringen	  uit	  de	  project	  groep.	  Dit	  is	  onderzocht	  om	  in	  de	  
toekomst	  docenten	  te	  helpen	  hun	  lessen	  beter	  in	  te	  vullen,	  zodat	  zij	  de	  toekomstige	  
studenten	  beter	  les	  kunnen	  geven	  en	  om	  ze	  te	  kunnen	  wijzen	  op	  de	  mogelijke	  
obstakels	  die	  zich	  voor	  kunnen	  doen.	  De	  toekomstige	  studenten	  zullen	  daardoor	  
beter	  bestand	  zijn	  tegen	  deze	  strubbelingen.	  
	  	  
Er	  is	  een	  	  proces	  beschrijving	  van	  deze	  deliverables	  gegeven	  aan	  de	  hand	  van	  de	  
volgende	  kopjes	  per	  deliverable:	  De	  opdracht	  (hier	  wordt	  de	  opdracht	  in	  uitgelegd),	  
de	  eerste	  bespreking,	  de	  taakverdeling,	  het	  maken	  van	  de	  opdracht,	  verzamelen	  van	  
het	  werk,	  controleren	  van	  het	  werk	  en	  de	  oplevering.	  In	  de	  conclusie	  is	  te	  vinden	  
welke	  obstakels	  deze	  groep	  is	  tegen	  gekomen	  en	  wordt	  er	  door	  de	  groep	  advies	  
gegeven	  hoe	  dit	  te	  voorkomen.	  
	  	  
De	  uitkomsten	  van	  dit	  onderzoek	  waren	  dat	  het	  belangrijk	  is	  bij	  elk	  onderdeel	  op	  tijd	  
te	  overleggen	  en	  advies	  te	  vragen	  aan	  de	  docent(en),	  om	  zo	  dubbelwerk	  te	  
voorkomen.	  Wat	  ook	  bij	  elk	  onderdeel	  terug	  komt	  is	  het	  werken	  aan	  de	  hand	  van	  de	  
boeken/checklists,	  hierin	  staan	  altijd	  de	  benodigde	  werkmethoden	  beschreven.	  
De	  laatste	  aanbevelingen	  die	  terugkomen	  zijn	  het	  belang	  van	  creatief/out	  of	  the	  box	  
denken	  en	  een	  goede	  afbakening	  van	  de	  grenzen	  waaraan	  de	  onderdelen	  moeten	  
voldoen.	  
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Voorwoord	  
	  
Na	  twee	  weken	  werken	  ligt	  dit	  adviesrapport	  over	  de	  module	  ‘Inleiding	  Projectmatig	  
Werken’	  voor	  u.	  Hier	  in	  willen	  wij,	  ‘Team	  Bravo’,	  de	  eerstejaars	  studenten	  
Communication	  &	  Multimedia	  Design	  van	  volgend	  jaar	  adviseren	  en	  informeren	  over	  
het	  proces	  dat	  wij	  doorlopen	  hebben	  tijdens	  deze	  module.	  	  

Het	  schrijven	  van	  dit	  rapport	  is	  gepaard	  gegaan	  met	  een	  aantal	  strubbelingen,	  wij	  
hadden	  gedacht	  na	  de	  eerste	  uitleg	  van	  onze	  docent	  dat	  het	  advies	  rapport	  twee	  
functies	  zou	  hebben:	  informeren	  en	  daarna	  adviseren	  over	  de	  deliverables.	  Dit	  
hadden	  wij	  op	  deze	  manier	  in	  de	  hoofstukken	  toegepast.	  Dit	  bleek	  echter	  niet	  goed	  
te	  zijn,	  en	  na	  een	  gesprek	  met	  de	  docent	  hebben	  we	  dit	  geschrapt.	  Hierna	  zijn	  we	  
opnieuw	  aan	  de	  slag	  gegaan	  met	  de	  procesbeschrijving	  van	  de	  deliverables.	  

Als	  laatste	  willen	  we	  onze	  docent	  Remco	  van	  Bebberen	  bedanken	  voor	  de	  leerzame	  
en	  informatieve	  feedback	  die	  hij	  ons	  gegeven	  heeft.	  

	  

Team	  Bravo	  
Arnout	  Kooij	  
Bram	  Rietveld	  
Mareille	  Mulder	  
Sietze-‐Jan	  Sietzema	  

Maandag	  7	  November	  2011	  
	  



	  

Inleiding	  
	  
In	  het	  kader	  van	  de	  module	  ‘Inleiding	  Projectmatig	  Werken’	  van	  de	  opleiding	  
Communication	  &	  Multimedia	  Design	  aan	  de	  Hogeschool	  Rotterdam	  hebben	  we	  een	  
adviesrapport	  gemaakt.	  De	  aanleiding	  voor	  dit	  onderzoek	  is	  om	  voor	  de	  eerstejaars	  
van	  volgend	  jaar	  aan	  deze	  opleiding	  advies	  te	  geven	  over	  het	  proces	  dat	  we	  hebben	  
doorlopen	  voor	  het	  opleveren	  van	  de	  deliverables	  van	  het	  project.	  De	  doelstelling	  
voor	  dit	  adviesrapport	  leidt	  dus	  als	  volgt:	  
	  
Binnen	  2	  weken	  een	  compleet	  advies	  rapport	  schrijven	  waarin	  we	  de	  komende	  eerste	  
jaar	  studenten	  adviseren	  over	  de	  deliverables	  en	  de	  processen	  die	  er	  voor	  nodig	  zijn	  
om	  tot	  die	  deliverables	  te	  komen.	  
	  
Mede	  naar	  aanleiding	  van	  de	  doelstelling	  hebben	  we	  een	  probleemstelling	  opgezet	  
die	  de	  doelstelling	  moet	  volbrengen:	  
	  
Hoe	  kunnen	  wij	  de	  eerste	  jaar	  studenten	  van	  volgend	  jaar	  advies	  geven	  over	  de	  
projectsamenwerking	  in	  relatie	  tot	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  goede	  deliverables.	  	  
	  
Het	  onderzoek	  is	  bedoeld	  voor	  de	  eerstejaars	  studenten	  van	  het	  kalenderjaar	  2012-‐
2013	  aan	  de	  opleiding	  die	  deze	  module	  gaan	  volgen.	  Als	  werkwijze	  hebben	  we	  
gekozen	  om	  voor	  elke	  deliverable	  in	  een	  hoofdstuk	  het	  proces	  te	  beschrijven	  welke	  
wij	  doorlopen	  hebben	  om	  het	  te	  bereiken.	  Elk	  hoofdstuk	  heeft	  dezelfde	  opbouw.	  In	  
hoofdstuk	  1	  hebben	  we	  het	  proces	  dat	  doorlopen	  is	  tijdens	  het	  maken	  van	  de	  
projectdocumentatie	  beschreven.	  In	  hoofdstuk	  2	  hebben	  we	  het	  proces	  beschreven	  
dat	  doorlopen	  is	  tijdens	  het	  doen	  en	  maken	  van	  het	  doelgroeponderzoek.	  In	  
hoofdstuk	  3	  hebben	  we	  beschreven	  welk	  proces	  we	  hebben	  doorlopen	  voor	  het	  
maken	  van	  de	  concepten.	  In	  hoofdstuk	  4	  hebben	  we	  het	  proces	  beschreven	  dat	  
doorlopen	  is	  voor	  het	  maken	  van	  de	  ontwerpschetsen.	  In	  hoofdstuk	  5	  hebben	  we	  
het	  proces	  beschreven	  dat	  doorlopen	  is	  om	  het	  definitieve	  concept	  vast	  te	  leggen.	  In	  
hoofdstuk	  6	  hebben	  we	  het	  proces	  beschreven	  dat	  doorlopen	  is	  voor	  het	  maken	  van	  
de	  eindproducten.	  In	  hoofdstuk	  7	  hebben	  we	  het	  proces	  beschreven	  dat	  doorlopen	  
is	  voor	  het	  maken	  van	  het	  promotieplan	  naar	  aanleiding	  van	  de	  eindproducten.	  In	  
hoofdstuk	  8	  wordt	  het	  proces	  beschreven	  dat	  doorlopen	  is	  tijdens	  de	  
eindpresentatie	  van	  ons	  project.	  	  
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1.	  Projectdocumentatie	  	  
	  
1.1	  De	  opdracht	  
De	  opdracht	  projectdocumentatie	  hield	  het	  maken	  van	  een	  compleet	  plan	  van	  
aanpak	  in.	  In	  dit	  plan	  van	  aanpak	  wordt	  alles	  dat	  in	  verband	  staat	  met	  het	  project	  
vastgesteld	  .Het	  plan	  van	  aanpak	  moest	  met	  behulp	  van	  het	  boek	  ‘Projectmatig	  
Werken’	  van	  Roel	  Grit	  gemaakt	  worden.	  
	  	  
1.2	  De	  eerste	  bespreking	  
In	  de	  eerste	  bespreking	  is	  doorgenomen	  waaraan	  het	  document	  moest	  voldoen.	  Er	  is	  
gekeken	  wat	  de	  beste	  manier	  was	  om	  het	  document	  te	  maken,	  en	  het	  team	  heeft	  
zich	  ingelezen	  in	  de	  onderwerpen	  die	  in	  het	  plan	  van	  aanpak	  naar	  voren	  moesten	  
komen.	  
	  
1.3	  Verdeling	  van	  de	  taken	  
De	  taken	  werden	  eerlijk	  verdeeld,	  iedereen	  kreeg	  twee	  of	  drie	  hoofdstukken	  
toebedeeld,	  behalve	  één	  iemand,	  die	  naderhand	  alles	  heeft	  nagekeken	  op	  spelling	  
en	  taalfouten,	  en	  een	  aantal	  dingen	  heeft	  aangepast	  en	  veranderd.	  
	  
1.4	  Werken	  aan	  de	  opdracht	  
Er	  werd	  gezamenlijk	  op	  school	  gewerkt	  aan	  de	  opdracht,	  iedereen	  hield	  zich	  bezig	  
met	  de	  afgesproken	  delen.	  Het	  boekje	  van	  Roel	  Grit	  werd	  als	  rode	  draad	  gebruikt,	  de	  
punten	  die	  hierin	  werden	  genoemd	  waren	  ook	  terug	  te	  vinden	  in	  het	  plan	  van	  
aanpak.	  
Nadat	  het	  plan	  van	  aanpak	  was	  ingeleverd	  en	  er	  feedback	  op	  was	  gegeven,	  hebben	  
we	  het	  met	  zijn	  allen	  aangepast,	  en	  hierna	  opnieuw	  ingeleverd.	  
	  	  
1.5	  Verzamelen	  van	  het	  werk	  
Het	  werk	  werd	  verzameld	  door	  de	  onderdelen	  die	  gemaakt	  waren	  naar	  alle	  
teamleden	  op	  te	  sturen.	  De	  gene	  die	  al	  het	  werk	  controleerde	  heeft	  alles	  
samengevoegd	  in	  één	  document,	  en	  dit	  hierna	  weer	  rondgestuurd.	  
	  
1.6	  Controleren	  van	  het	  werk	  
De	  taak	  van	  de	  controleur	  was	  niet	  alleen	  het	  controleren	  maar	  ook	  het	  vervormen	  
van	  de	  documenten	  tot	  een	  geheel	  en	  om	  het	  in	  dezelfde	  stijl	  te	  zetten.	  Het	  
document	  moest	  voor	  dit	  proces	  helemaal	  doorgelezen	  en	  aangepast	  worden,	  wat	  
eerst	  door	  elkaar,	  en	  daarna	  door	  de	  controleur	  werd	  gedaan.	  
	  
1.7	  Oplevering	  
Toen	  het	  plan	  van	  aanpak	  compleet	  was	  werd	  het	  op	  de	  Wordpress	  weblog	  gezet.	  
Dit	  zodat	  het	  niet	  alleen	  toegankelijk	  was	  voor	  de	  projectgroep,	  maar	  ook	  voor	  de	  
projectdocent.	  
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2.	  Doelgroeponderzoek	  
	  

2.1	  De	  opdracht	  
De	  opdracht	  was	  om	  doormiddel	  van	  interviews,	  observaties	  en	  deskresearch	  een	  
beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  doelgroep.	  De	  eindresultaten	  van	  dit	  onderzoek	  moesten	  
worden	  omgezet	  in	  een	  rapport	  waarin	  de	  volgende	  vragen	  beantwoord	  moesten	  
worden:	  
	  
-‐	  Hoe	  heb	  je	  onderzoek	  gedaan?	  
-‐	  Wat	  zijn	  de	  opmerkelijke	  bevindingen?	  
-‐	  Wat	  is	  de	  beschrijving	  van	  de	  doelgroep?	  
-‐	  Wat	  is	  de	  omvang	  van	  de	  doelgroep?	  
-‐	  Wat	  zijn	  de	  wensen	  en	  de	  behoeften	  van	  de	  doelgroep?	  
-‐	  Wat	  zijn	  de	  gemeenschappelijke	  overeenkomsten	  van	  de	  doelgroep?	  
-‐	  Hoe	  verschillen	  deze	  mensen	  uit	  de	  doelgroep	  van	  mensen	  buiten	  de	  doelgroep?	  

2.2	  De	  eerste	  bespreking	  
Tijdens	  de	  eerste	  bespreking	  is	  besproken	  wat	  de	  uiteindelijke	  doelgroep	  zou	  gaan	  
worden,	  en	  op	  welke	  manier	  deze	  doelgroep	  bereikt	  zou	  gaan	  worden.	  Daarnaast	  is	  
gekeken	  op	  welke	  manieren	  er	  onderzoek	  gedaan	  zou	  worden	  en	  wanneer	  dit	  zou	  
worden	  gedaan.	  Tijdens	  deze	  bespreking	  kwam	  de	  conclusie	  dat	  de	  doelgroep	  de	  
inwoners	  van	  Rotterdam	  zouden	  worden	  die	  één	  of	  meerdere	  sporten	  op	  de	  voet	  
volgen.	  Deze	  inwoners	  vinden	  het	  leuk	  om	  een	  sportwedstrijd	  in	  een	  pub	  of	  kroeg	  te	  
zien.	  
De	  onderzoeksmethode	  waar	  voor	  gekozen	  werd,	  was	  deskresearch	  om	  de	  locaties	  
van	  de	  kroegen	  vast	  te	  stellen	  en	  om	  de	  omvang	  van	  de	  doelgroep	  te	  bepalen,	  met	  
daarbij	  fieldresearch	  om	  de	  doelgroep	  te	  interviewen	  en	  te	  observeren.	  

2.3	  Verdeling	  van	  de	  taken	  
De	  deskresearch	  werd	  gezamenlijk	  uitgevoerd	  op	  school.	  De	  notulist	  verwerkte	  de	  
gegevens	  tot	  een	  document,	  die	  later	  door	  hem	  doorgestuurd	  werd	  naar	  alle	  
teamleden.	  De	  fieldresearch	  werd	  onderverdeeld	  over	  twee	  teams	  zodat	  veel	  
verschillende	  pubs	  bezocht	  konden	  worden.	  Elk	  team	  heeft	  zijn	  eigen	  observaties	  en	  
interviews	  uitgevoerd.	  De	  gegevens	  werden	  uit	  beide	  onderzoeken	  gehaald,	  en	  later	  
samengevoegd	  tot	  één	  document.	  

2.4	  Werken	  aan	  de	  opdracht	  
Na	  de	  eerste	  bespreking	  werd	  de	  deskresearch	  uitgevoerd,	  en	  werd	  er	  research	  
gedaan	  naar	  de	  locaties	  waar	  de	  doelgroep	  zich	  zou	  bevinden	  en	  wat	  precies	  de	  
omvang	  was	  van	  de	  gekozen	  doelgroep.	  Vervolgens	  werd	  er	  een	  vragenlijst	  gemaakt	  
om	  de	  doelgroep	  te	  interviewen,	  dit	  om	  de	  overige	  informatie	  te	  vergaren.	  Tijdens	  
de	  fieldresearch	  werden	  er	  twee	  teams	  gecreëerd	  om	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  de	  
doelgroep	  in	  het	  centrum	  van	  Rotterdam.	  Op	  verschillende	  locaties	  binnen	  het	  
centrum	  zijn	  er	  interviews	  gehouden	  met	  behulp	  van	  de	  vragenlijst	  welke	  eerder	  was	  
gemaakt.	  Ook	  het	  personeel	  van	  de	  bezochte	  pubs	  werd	  ondervraagd,	  omdat	  deze	  
mensen	  vaak	  meer	  van	  het	  gedrag	  van	  de	  bezoekers	  afweten	  dan	  de	  bezoekers	  zelf.	  
Met	  de	  gegevens	  die	  waren	  opgehaald	  tijdens	  het	  doen	  van	  de	  verschillende	  soorten	  
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research	  zijn	  de	  vragen	  uit	  de	  opdracht	  beantwoord,	  en	  hier	  is	  uiteindelijk	  een	  
rapport	  over	  geschreven.	  

2.5	  Verzamelen	  van	  het	  werk	  
Er	  werd	  afgesproken	  dat	  de	  informatie	  die	  was	  vergaart	  tijdens	  de	  fieldresearch	  mee	  
zou	  worden	  genomen	  naar	  het	  moment	  dat	  het	  Doelgroep-‐rapport	  zou	  worden	  
gemaakt.	  Verder	  zijn	  er	  tijdens	  het	  proces	  van	  het	  doelgroeponderzoek	  geen	  
verzamelmomenten	  geweest.	  

2.6	  Controleren	  van	  het	  werk	  
Wegens	  het	  feit	  dat	  het	  onderzoek	  grotendeels	  gezamenlijk	  is	  uitgevoerd	  zijn	  er	  
weinig	  controlepunten	  geweest.	  Bij	  de	  definitieve	  versie	  van	  het	  rapport	  is	  er	  
gecontroleerd	  of	  al	  de	  punten	  die	  verwerkt	  moesten	  worden	  in	  het	  
doelgroeponderzoek	  ook	  terug	  te	  vinden	  waren.	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  gekeken	  naar	  
de	  eventuele	  spellingsfouten	  die	  gemaakt	  waren,	  welke	  hierna	  ook	  zijn	  verbeterd.	  	  

2.7	  Oplevering	  
Uiteindelijk	  is	  het	  volledige	  rapport	  opgeslagen	  op	  de	  webserver	  en	  geplaatst	  op	  de	  
Wordpress	  weblog.	  Op	  deze	  manier	  kon	  het	  rapport	  makkelijk	  als	  naslagwerk	  dienen	  
en	  was	  het	  voor	  iedereen	  uit	  het	  team	  toegankelijk.	  
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3.	  Concepten	  
	  

3.1	  De	  opdracht	  
De	  opdracht	  was	  om	  drie	  productvoorstellen	  (concepten)	  te	  bedenken	  waarin	  
onderstaande	  punten	  toegelicht	  zouden	  worden	  aan	  de	  klas.	  Na	  de	  feedback	  van	  de	  
project	  docent	  en	  de	  klas	  wordt	  het	  beste	  concept	  er	  uit	  gekozen	  en	  wordt	  dit	  
concept	  uitgewerkt.	  

3.2	  De	  eerste	  bespreking	  
Tijdens	  de	  eerste	  bespreking	  werd	  er	  een	  soort	  van	  brainstormsessie	  gehouden	  met	  
ideeën	  die	  goed	  leken	  of	  misschien	  iets	  zouden	  kunnen	  betekenen	  bij	  het	  verzinnen	  
van	  de	  drie	  concepten.	  Zo	  ontstond	  het	  idee	  om	  profielen	  aan	  de	  concepten	  toe	  te	  
voegen,	  wat	  niet	  alleen	  zorgt	  voor	  een	  ‘connecting	  vibe’	  tussen	  de	  doelgroep	  en	  de	  
uitgaansgelegenheid,	  maar	  ook	  nog	  eens	  onderling	  bij	  de	  leden	  van	  de	  doelgroep.	  

3.3	  Verdeling	  van	  de	  taken	  
Omdat	  er	  één	  lid	  gestopt	  was	  met	  de	  opleiding,	  bleven	  er	  vier	  over	  om	  de	  
conceptvoorstellen	  te	  bewerkstelligen.	  Helaas	  lag	  er	  ook	  nog	  één	  in	  het	  ziekenhuis	  
waardoor	  de	  conceptvoorstellen	  verdeeld	  werden	  over	  de	  overgebleven	  leden	  van	  
het	  team.	  Ieder	  zou	  één	  conceptvoorstel	  maken.	  

3.4.	  Werken	  aan	  de	  opdracht	  
Na	  het	  eerste	  overleg	  is	  iedereen	  individueel	  begonnen	  aan	  zijn	  concept.	  Elk	  lid	  
begon	  met	  het	  beantwoorden	  van	  de	  volgende	  vragen,	  met	  betrekking	  tot	  zijn	  
concept:	  
	  
-‐ Wat	  is	  het?	  
-‐ Wat	  doet	  het?	  	  
-‐ In	  welke	  behoefte	  voorziet	  het?	  	  
-‐ Wat	  maakt	  het	  product	  aantrekkelijk	  voor	  de	  doelgroep?	  	  
-‐ Wat	  maakt	  het	  product	  uniek?	  	  

	  
Na	  dit	  gedaan	  te	  hebben	  zijn	  de	  visuals	  gemaakt.	  Voor	  het	  eerste	  concept,	  de	  
‘Sportfans	  United’	  applicatie,	  had	  één	  lid	  al	  een	  schets	  gemaakt.	  Degene	  die	  zich	  
bezig	  hield	  met	  het	  tweede	  concept,	  de	  ‘Sportfans	  United	  Website’,	  heeft	  ongeveer	  
hetzelfde	  concept	  gebruikt,	  vandaar	  ongeveer	  dezelfde	  interface.	  Hoewel	  dit	  tweede	  
concept	  hetzelfde	  lijkt	  als	  het	  eerste,	  is	  het	  toch	  heel	  anders	  geworden.	  Dit	  kwam	  
voornamelijk	  vanwege	  de	  opties	  die	  soms	  verschillend	  en	  soms	  uitgebreider	  waren.	  
Met	  het	  derde	  concept	  werd	  een	  compleet	  andere	  weg	  ingeslagen,	  wat	  ook	  heeft	  
gezorgd	  voor	  een	  totaal	  ander	  thema.	  

3.5	  Verzamelen	  van	  het	  werk	  
De	  afspraak	  werd	  gemaakt	  om	  het	  werk	  af	  te	  hebben	  en	  mee	  te	  nemen	  wanneer	  het	  
tot	  één	  document	  zou	  worden	  samengevoegd.	  Verder	  is	  er	  gebruik	  gemaakt	  van	  e-‐
mail	  en	  Google	  Docs	  om	  tussentijdse	  documenten	  voor	  iedereen	  toegankelijk	  te	  
maken.	  
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3.6.	  Controleren	  van	  het	  werk	  
Nadat	  alle	  concepten	  af	  waren	  is	  er	  nog	  gezamenlijk	  overleg	  geweest	  over	  wat	  er	  
eventueel	  nog	  zou	  kunnen	  veranderen.	  De	  visuals	  en	  verslagen	  werden	  aan	  elkaar	  
voorgelegd,	  en	  er	  werd	  aan	  het	  hele	  team	  eerlijke	  feedback	  gevraagd.	  Nadat	  
duidelijk	  was	  wat	  er	  nog	  veranderd	  zou	  kunnen	  worden	  zijn	  er	  nog	  een	  aantal	  dingen	  
aangepast.	  

3.7	  De	  oplevering	  
Uiteindelijk	  zijn	  de	  concepten	  als	  .pfd	  op	  de	  Wordpress	  weblog	  geplaatst	  onder	  de	  
kop	  ‘concepten’.	  Deze	  plek	  is	  gekozen	  als	  oplevering	  vanwege	  de	  overzichtelijkheid	  
en	  de	  toegankelijk	  voor	  zowel	  de	  teamleden	  als	  de	  docent.



	  

4.	  Ontwerpschetsen	  
4.1	  De	  opdracht	  
De	  opdracht	  was	  om	  30	  schetsen	  te	  maken	  voor	  de	  look	  en	  feel	  van	  het	  eindproduct.	  
Tijdens	  het	  maken	  van	  deze	  schetsen	  moest	  worden	  nagedacht	  over	  het	  uiterlijk	  van	  
het	  product,	  maar	  ook	  over	  de	  interactie	  binnen	  het	  product.	  De	  schetsen	  moesten	  
worden	  meegenomen	  naar	  de	  projectles.	  	  

4.2	  De	  eerste	  bespreking	  
In	  de	  eerste	  bespreking	  werd	  overlegd	  wat	  er	  nou	  precies	  verlangd	  werd	  van	  het	  
team	  en	  wat	  de	  opdracht	  nou	  precies	  inhield.	  Hierdoor	  is	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  
elk	  teamlid	  8	  schetsen	  zou	  maken	  van	  het	  eindproduct,	  en	  dat	  ieder	  ze	  mee	  zou	  
nemen	  naar	  de	  volgende	  projectles.	  Er	  werd	  expres	  niet	  te	  veel	  afgesproken	  over	  de	  
inhoud	  van	  de	  schetsen,	  zodat	  ieder	  zijn	  creativiteit	  de	  vrije	  loop	  kon	  laten	  gaan.	  	  

4.3	  Verdeling	  van	  de	  taken	  
Elke	  teamlid	  kreeg	  de	  vrijheid	  om	  op	  papier	  te	  schetsen,	  er	  werden	  bijna	  geen	  regels	  
aan	  verbonden.	  Het	  was	  belangrijk	  dat	  elk	  teamlid	  zijn	  eigen	  creativiteit	  en	  
kwaliteiten	  gebruikte	  om	  te	  laten	  zien	  wat	  deze	  belangrijk	  en	  mooi	  vond	  om	  te	  
verwerken	  in	  het	  eindproduct.	  	  

4.4	  Werken	  aan	  de	  opdracht	  
Elk	  teamlid	  kreeg	  de	  tijd	  en	  ruimte	  om	  aan	  de	  opdracht	  te	  werken.	  Er	  zijn	  geen	  
afspraken	  gemaakt	  op	  welke	  wijze	  aan	  de	  opdracht	  gewerkt	  moest	  worden,	  en	  het	  
teamlid	  kon	  zelf	  bepalen	  op	  welk	  moment	  hij	  de	  schetsen	  wilden	  maken.	  Ieder	  heeft	  
dus	  op	  zijn	  eigen	  manier	  aan	  de	  opdracht	  gewerkt.	  Wel	  moest	  elk	  teamlid	  rekening	  
houden	  dat	  de	  schetsen	  ook	  realistisch	  en	  gebruiksvriendelijk	  zijn	  voor	  de	  eventuele	  
gebruiker.	  Tijdens	  het	  schetsen	  moest	  er	  ook	  worden	  nagedacht	  over	  de	  volgende	  
stadia	  in	  het	  proces.	  

4.5	  Verzamelen	  van	  het	  werk	  
Op	  de	  afgesproken	  datum	  zijn	  de	  schetsen	  verzameld	  en	  geplaatst	  in	  een	  mapje.	  Dit	  
mapje	  is	  meegenomen	  naar	  de	  projectles	  en	  besproken	  met	  de	  projectbegeleider.	  
Hier	  hebben	  we	  toen	  feedback	  op	  gehad.	  De	  notulist	  heeft	  van	  al	  de	  schetsen	  op	  een	  
rij	  een	  foto	  van	  gemaakt	  en	  geplaatst	  op	  de	  weblog.	  

4.6	  Controleren	  van	  het	  werk	  
Vanwege	  het	  feit	  dat	  elk	  teamlid	  zijn	  eigen	  tijd	  en	  ruimte	  kreeg	  zijn	  er	  tijdens	  het	  
werken	  aan	  de	  opdracht	  geen	  controlepunten	  geweest.	  Op	  het	  moment	  van	  
verzamelen	  is	  wel	  bij	  elk	  teamlid	  gecontroleerd	  of	  hij	  het	  aantal	  afgesproken	  
schetsen	  had	  gemaakt,	  en	  of	  de	  kwaliteit	  van	  de	  schetsen	  goed	  was.	  

4.7	  Oplevering	  
De	  schetsen	  zijn	  als	  pdf	  op	  de	  Wordpress	  weblog	  geplaatst	  en	  verzamelt	  in	  een	  
mapje	  om	  later	  in	  het	  ontwerpproces	  te	  kunnen	  gebruiken.	  Ze	  zouden	  eventueel	  bij	  
het	  ontwerpen	  van	  het	  definitieve	  concept	  van	  pas	  kunnen	  komen.	  	  
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5.	  Definitief	  Concept	  
	  

5.1	  De	  opdracht	  
De	  opdracht	  was	  om	  een	  definitief	  concept	  neer	  te	  zetten	  waar	  de	  projectgroep	  mee	  
aan	  de	  slag	  zal	  gaan	  als	  de	  basis	  voor	  het	  eindproduct.	  

5.2	  De	  eerste	  bespreking	  
De	  eerste	  bespreking	  werd	  gelijk	  gedaan	  na	  de	  presentatie	  van	  de	  drie	  verschillende	  
concepten.	  Hier	  werd	  besloten	  door	  middel	  van	  de	  feedback	  die	  was	  ontvangen	  op	  
de	  drie	  concepten	  om	  de	  ‘Sportfans	  United	  Applicatie’	  als	  definitieve	  concept	  te	  
kiezen.	  Pas	  bij	  de	  tweede	  bespreking	  is	  overlegd	  wat	  de	  applicatie	  inhoudelijk	  nodig	  
zou	  hebben.	  

5.3	  Verdeling	  van	  de	  taken	  
Besloten	  werd	  dat	  één	  persoon	  zich	  bezig	  zou	  gaan	  houden	  met	  het	  verslag	  van	  het	  
definitieve	  concept,	  terwijl	  de	  overige	  leden	  het	  plan	  van	  aanpak	  zouden	  gaan	  
verbeteren.	  Halverwege	  de	  week	  is	  besloten	  hoe	  het	  definitieve	  concept	  er	  uit	  zou	  
gaan	  zien.	  

5.4	  Werken	  aan	  de	  opdracht	  
Tijdens	  het	  werken	  aan	  de	  opdracht	  werd	  er	  rekening	  gehouden	  met	  het	  uiterlijk	  van	  
de	  applicatie.	  Alles	  moest	  er	  natuurlijk	  hetzelfde	  uitzien,	  dus	  werd	  er	  gebruik	  
gemaakt	  van	  een	  sjabloon,	  waarbinnen	  iedereen	  zou	  werken.	  Verder	  moest	  er	  voor	  
het	  verslag	  vrij	  weinig	  extra	  gebeuren,	  er	  moesten	  alleen	  wat	  kleine	  dingen	  worden	  
aangepast.	  	  

5.5	  Verzamelen	  van	  het	  werk	  
Het	  verslag	  werd	  met	  de	  rest	  van	  de	  groep	  gedeeld	  via	  Google	  Docs,	  en	  de	  visuals	  
werden	  door	  de	  overige	  teamleden	  op	  school	  gemaakt	  welke	  hierna	  naar	  elkaar	  
gemaild	  werden.	  Op	  deze	  manier	  was	  al	  het	  werk	  voor	  iedereen	  toegankelijk.	  	  

5.6.	  Controleren	  van	  het	  werk	  
Het	  controleren	  van	  het	  definitief	  concept	  is	  vrij	  gemakkelijk	  gegaan,	  aangezien	  alles	  
met	  elkaar	  gedeeld	  werd.	  Op	  alle	  delen	  werden	  feedback	  gegeven,	  iedereen	  werd	  
geattendeerd	  als	  er	  iets	  moest	  worden	  aangepast.	  Ook	  omdat	  de	  visuals	  gezamenlijk	  
op	  school	  werden	  gemaakt	  was	  het	  makkelijk	  om	  elkaar	  te	  controleren.	  	  

5.7	  Oplevering	  
Uiteindelijk	  is	  het	  definitieve	  concept	  op	  de	  Wordpress	  weblog	  als	  .pdf	  gepost	  onder	  
het	  tabje	  ‘definitief	  concept’.	  De	  visuals	  zitten	  hier	  niet	  bij,	  maar	  zijn	  wel	  te	  vinden	  
bij	  de	  eindpresentatie.	   	  
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6.	  Eindproduct	  
6.1	  De	  Opdracht	  
De	  opdracht	  was	  om	  een	  multimediaproduct	  te	  ontwikkelen	  dat	  een	  specifieke	  
doelgeroep	  inspireert	  en	  assisteert	  in	  het	  vinden	  van	  uitgaansgelegenheden	  in	  
Rotterdam.	  Het	  ging	  hierom	  om	  het	  verbinden	  van	  de	  ‘vibe’	  van	  de	  doelgroep	  en	  de	  
uitgaansgelegenheden	  die	  bij	  de	  doelgroep	  past.	  	  

6.2	  De	  eerste	  bespreking	  
In	  de	  eerste	  bespreking	  werd	  overlegd	  wat	  voor	  uiterlijk	  het	  eindproduct	  zou	  gaan	  
krijgen.	  Ook	  werd	  het	  definitieve	  ontwerp	  erbij	  gepakt	  en	  werd	  er	  gekeken	  naar	  
welke	  onderdelen	  er	  per	  se	  in	  het	  eindproduct	  voor	  moesten	  komen.	  Daarnaast	  
werd	  er	  naar	  de	  ontwerpschetsen	  gekeken	  en	  werd	  besproken	  welke	  schetsen	  
eventueel	  toegepast	  zouden	  kunnen	  worden.	  

6.3	  Verdeling	  van	  de	  taken	  
Twee	  teamleden	  zijn	  met	  het	  eindproduct	  aan	  de	  slag	  gegaan.	  Het	  ene	  teamlid	  heeft	  
zich	  gefocust	  op	  het	  eindproduct	  de	  applicatie,	  terwijl	  het	  andere	  teamlid	  zich	  bezig	  
heeft	  gehouden	  met	  het	  eindproduct	  de	  website.	  De	  overige	  twee	  teamleden	  
hebben	  zich	  beziggehouden	  met	  andere	  deliverables	  die	  gemaakt	  moesten	  worden	  
ter	  afronding	  van	  het	  project.	  

6.4	  Werken	  aan	  de	  opdracht	  
Elk	  teamlid	  heeft	  zijn	  eigen	  manier	  van	  werken	  aangehouden	  om	  tot	  een	  
eindproduct	  te	  komen.	  Het	  teamlid	  dat	  de	  applicatie	  moest	  ontwerpen	  heeft	  eerst	  	  
een	  lijstje	  gemaakt	  van	  de	  onderdelen	  die	  terug	  moesten	  worden	  gevonden	  in	  het	  
eindproduct.	  Vervolgens	  zijn	  er	  schetsen	  gemaakt	  op	  papier	  om	  te	  kijken	  welk	  
ontwerp	  het	  beste	  past	  bij	  hetgene	  dat	  er	  als	  team	  bereikt	  wilde	  worden.	  Met	  het	  
definitieve	  ontwerp	  zijn	  er	  verschillende	  technieken	  gebruikt	  om	  te	  kijken	  welke	  
techniek	  haar	  ontwerp	  het	  beste	  kon	  verwezenlijken.	  Met	  de	  definitieve	  techniek	  is	  
stapsgewijs	  het	  eindproduct	  ontworpen	  en	  met	  het	  uiteindelijke	  resultaat	  is	  er	  een	  
‘clickable’	  product	  gemaakt.	  
	  
Het	  andere	  teamlid	  heeft	  met	  zijn	  eigen	  kennis	  en	  ervaring	  gelijk	  begonnen	  met	  het	  
maken	  van	  een	  ontwerp	  van	  de	  website.	  In	  het	  ontwerpproces	  heeft	  hij	  met	  andere	  
teamleden	  besproken	  hoe	  hij	  bezig	  is	  geweest	  en	  wat	  de	  andere	  teamleden	  van	  het	  
ontwerp	  vonden.	  Met	  deze	  informatie	  heeft	  hij	  de	  website	  ontworpen	  en	  tot	  een	  
‘clickable’	  product	  gemaakt.	  

6.5	  Verzamelen	  van	  het	  werk	  
Tussen	  het	  proces	  door	  werden	  er	  door	  de	  teamleden	  mailtjes	  verstuurt	  met	  daarin	  
de	  ontwerpen	  die	  gemaakt	  waren.	  Uiteindelijk	  zijn	  al	  de	  producten	  verzamelt	  en	  
gemaild	  naar	  de	  notulist,	  welke	  er	  voor	  zorgde	  dat	  ze	  op	  de	  Wordpress	  weblog	  
kwamen	  te	  staan.	  	  
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6.6	  Controleren	  van	  het	  werk	  
Tijdens	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  opdracht	  zijn	  beide	  producten	  regelmatig	  
gecontroleerd	  door	  andere	  teamleden.	  Er	  werd	  constant	  heen	  en	  weer	  gevraagd	  of	  
iedereen	  het	  eens	  was	  met	  het	  uiterlijk	  van	  het	  eindproduct,	  en	  of	  het	  nog	  klopte	  
met	  wat	  er	  was	  afgesproken.	  Met	  deze	  feedback	  werden	  de	  producten	  constant	  
aangescherpt,	  zodat	  het	  eindproduct	  echt	  van	  het	  hele	  team	  is.	  	  

6.7	  Oplevering	  
De	  eindproducten	  zijn	  opgeslagen	  als	  .pdf	  bestanden	  en	  zijn	  geplaatst	  op	  de	  
projectserver	  en	  op	  de	  Wordpress	  weblog	  van	  het	  projectteam.	  
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7.	  Promotieplan	  
7.1	  De	  opdracht	  
Maak	  een	  promotieplan	  waarin	  je	  met	  je	  projectgroep	  laat	  zien	  en	  nadenkt	  over	  hoe	  
jij	  je	  product	  op	  de	  markt	  wil	  zetten	  en	  met	  welke	  middelen	  je	  dat	  wil	  doen.	  

7.1	  De	  eerste	  bespreking	  
In	  de	  eerste	  bespreking	  is	  overlegd	  met	  welke	  middelen	  er	  gepromote	  zou	  gaan	  
worden.	  Er	  is	  gekozen	  voor	  de	  media,	  de	  sociale	  media,	  adverteren	  op	  locatie,	  
posters/	  bierviltjes	  en	  direct	  mail.	  

7.3	  Verdeling	  van	  de	  taken	  
Twee	  teamleden	  zouden	  dit	  gaan	  verzorgen,	  terwijl	  de	  andere	  twee	  zich	  bezig	  
zouden	  houden	  met	  het	  eindproduct.	  Het	  ene	  teamlid	  zou	  deskresearch	  gaan	  doen	  
en	  dit	  verwerken	  in	  het	  verslag,	  terwijl	  de	  ander	  het	  promotieplan	  uit	  zou	  gaan	  typen	  
en	  netjes	  maken.	  	  

7.4	  Werken	  aan	  de	  opdracht	  
Uiteindelijk	  is	  het	  ene	  teamlid	  vooral	  bezig	  geweest	  met	  het	  uitwerken	  van	  het	  
document.	  Via	  desk	  research	  werd	  uitgezocht	  hoeveel	  het	  bijvoorbeeld	  kost	  om	  een	  
poster	  te	  drukken.	  Het	  andere	  teamlid	  zocht	  uit	  hoeveel	  het	  kost	  om	  op	  in	  de	  lokale	  
krant	  een	  advertentie	  of	  reclame	  te	  plaatsen	  en	  hoeveel	  het	  kost	  om	  op	  de	  website	  
van	  TV	  Rijnmond	  een	  advertentie	  of	  reclame	  te	  laten	  plaatsen.	  Verder	  hebben	  de	  
teamleden	  gezamenlijk	  over	  het	  document	  nagedacht	  en	  de	  informatie	  hierin	  
verwerkt.	  De	  poster	  was	  al	  eerder	  ontworpen	  door	  een	  ander	  teamlid,	  en	  werd	  later	  
nog	  aangepast	  zodat	  deze	  beter	  bij	  het	  promotieplan	  zou	  passen.	  Met	  elementen	  
van	  de	  poster	  heeft	  het	  vierde	  teamlid	  een	  bierviltje	  ontworpen.	  

7.5	  Verzamelen	  van	  het	  werk	  
Alles	  was	  op	  één	  locatie	  aanwezig	  omdat	  er	  op	  één	  laptop	  werd	  gewerkt.	  Informatie	  
van	  beide	  teamleden	  is	  verwerkt	  in	  het	  document.	  Na	  afronding	  is	  het	  document	  
doorgemaild	  naar	  de	  rest	  van	  het	  team.	  

7.6	  Controleren	  van	  het	  werk	  
De	  controle	  is	  uitgevoerd	  door	  beide	  teamleden,	  en	  omdat	  er	  samen	  werd	  gewerkt	  
werd	  er	  constant	  samen	  feedback	  gegeven.	  Het	  document	  is	  nadat	  het	  af	  was	  
doorgestuurd	  naar	  de	  rest	  van	  de	  groep,	  welke	  op	  deze	  manier	  de	  kans	  kregen	  om	  
feedback	  te	  geven.	  

7.7	  Oplevering	  
Het	  promotieplan	  is	  op	  de	  Wordpress	  weblog	  gezet	  onder	  het	  kopje	  ‘promotieplan’.	  
Het	  bestand	  is	  opgeslagen	  als	  .pfd	  en	  is	  op	  deze	  manier	  toegankelijk	  voor	  iedereen.	  	  
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8.	  Eindpresentatie	  

8.1	  De	  Opdracht	  
De	  opdracht	  was	  het	  maken	  en	  houden	  van	  een	  presentatie.	  Deze	  presentatie	  moest	  
niet	  alleen	  gaan	  over	  het	  eindproduct	  maar	  ook	  over	  het	  proces	  dat	  doorlopen	  is	  om	  
tot	  een	  eindproduct	  te	  komen.	  Deze	  presentatie	  werd	  voor	  eigen	  klas	  en	  docent	  
gegeven.	  
	  
8.2	  De	  eerste	  bespreking	  
De	  eerste	  bespreking	  over	  de	  presentatie	  was	  een	  zeer	  korte.	  Er	  werd	  snel	  
besproken	  in	  welk	  programma	  de	  presentatie	  gegeven	  zou	  worden,	  waar	  uiteindelijk	  
gekozen	  werd	  voor	  PowerPoint,	  vanwege	  de	  professionaliteit	  van	  dit	  programma.	  
Ook	  werden	  de	  taken	  verdeeld	  tijdens	  dit	  gesprek.	  Omdat	  niet	  al	  het	  materiaal	  in	  
PowerPoint	  gepresenteerd	  kon	  worden	  werd	  er	  besloten	  dit	  simpelweg	  op	  de	  
achtergrond	  aan	  te	  zetten	  en	  wanneer	  nodig.	  
	  
8.3	  Verdeling	  van	  de	  taken	  
Er	  moesten	  drie	  taken	  verdeeld	  worden.	  Ten	  eerste	  moest	  de	  presentatie	  gemaakt	  
worden,	  ten	  tweede	  moesten	  de	  onderwerpen	  verdeeld	  worden	  van	  de	  presentatie	  
en	  ten	  derde	  moest	  er	  iemand	  aangewezen	  worden	  wie	  de	  presentatie	  zou	  
bedienen.	  De	  presentatie	  werd	  toebedeeld	  aan	  de	  leden	  welke	  zich	  bezig	  hielden	  
met	  de	  documentatie,	  omdat	  de	  presentatie	  meer	  in	  hun	  straatje	  lag.	  Het	  verdelen	  
van	  de	  onderwerpen	  was	  ook	  geen	  lastige	  taak,	  aangezien	  iedereen	  het	  meeste	  kon	  
vertellen	  over	  het	  onderdeel	  waar	  degene	  zich	  het	  meest	  mee	  heeft	  beziggehouden.	  
En	  er	  werd	  uiteindelijk	  gekozen	  voor	  de	  eigenaar	  van	  de	  laptop	  als	  
computerbediening.	  
	  
8.4	  Werken	  aan	  de	  opdracht	  
Veel	  hoefde	  er	  niet	  aan	  de	  presentatie	  gewerkt	  te	  worden.	  Het	  meeste	  werk	  kwam	  
met	  het	  maken	  van	  de	  presentatie,	  en	  alle	  data	  die	  verzameld	  moest	  worden	  welke	  	  
gepresenteerd	  moest	  worden.	  Ieder	  groepslid	  werkte	  zijn	  eigen	  onderdeel	  uit	  en	  
maakte	  een	  velletje	  met	  steekwoorden	  voor	  tijdens	  de	  presentatie.	  
	  
8.5	  Verzamelen	  van	  het	  werk	  
Van	  het	  verzamelen	  van	  het	  werk	  was	  bij	  dit	  onderdeel	  weinig	  sprake,	  aangezien	  er	  
maar	  één	  product	  werd	  gecreëerd.	  	  	  
	  
8.6	  Controleren	  van	  het	  werk	  
Bij	  dit	  onderdeel	  controleerde	  iedereen	  de	  dia's	  van	  de	  presentatie	  die	  zij	  moesten	  
presenteren.	  Er	  werd	  gekeken	  of	  de	  punten	  die	  in	  de	  PowerPoint	  stonden	  wel	  de	  
goede	  waren.	  Ook	  werd	  de	  PowerPoint	  gezamenlijk	  bekeken	  zodat	  er	  nog	  
verbeteringen	  konden	  worden	  aangebracht.	  
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8.7	  Oplevering	  
De	  oplevering	  bestond	  uit	  de	  het	  geven	  van	  de	  presentatie.	  Voor	  in	  het	  lokaal	  
tegenover	  de	  klas	  en	  de	  docent	  werd	  verteld	  hoe	  het	  project	  was	  verlopen	  en	  wat	  er	  
allemaal	  tijdens	  het	  proces	  was	  gemaakt.	  Mede	  doordat	  elk	  lid	  wist	  waar	  hij	  het	  over	  
had	  maakte	  de	  presentatie	  een	  succes.	  Na	  afloop	  van	  de	  presentatie	  werden	  ook	  
vragen	  gesteld,	  zowel	  door	  de	  docent	  als	  vanuit	  de	  klas



	  

Conclusies	  en	  aanbevelingen	  
	  
Op	  basis	  van	  de	  komende	  conclusies	  zijn	  handige	  aanbevelingen	  tot	  stand	  gekomen	  
voor	  de	  volgende	  eerstejaars.	  
	  
De	  conclusie	  met	  betrekking	  tot	  het	  project	  documentatie	  is	  dat	  deze	  eigenlijk	  niet	  in	  
één	  keer	  goed	  gemaakt	  kan	  worden.	  Ga	  daarom	  heel	  precies	  te	  werk,	  aan	  de	  hand	  
van	  het	  boek	  van	  Roel	  Grit.	  Raadpleeg	  ook	  de	  leraar	  bij	  onduidelijkheden,	  zelfs	  na	  
het	  doornemen	  van	  het	  boek.	  Dit	  bespaard	  een	  hoop	  werk,	  de	  kans	  is	  namelijk	  
aanwezig	  dat	  alle	  documentatie	  opnieuw	  moet	  worden	  gemaakt.	  
	  
Bij	  het	  doelgroeponderzoek	  is	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  de	  meeste	  en	  interessantste	  
gegevens	  te	  vinden	  zijn	  bij	  de	  mensen	  die	  zich	  in	  jouw	  doelgroep	  bevinden.	  Ook	  
wordt	  aangeraden	  van	  tevoren	  goede	  deskresearch	  te	  doen.	  Door	  de	  doelgroep	  
goed	  te	  leren	  kennen,	  dus	  waar	  ze	  te	  vinden	  zijn,	  maar	  ook	  hoe	  groot	  de	  groep	  is,	  
zorg	  je	  dat	  je	  goed	  voorbereid	  bent,	  en	  de	  doelgroep	  ter	  plekke	  de	  juiste	  vragen	  kunt	  
stellen.	  
	  
Over	  de	  ontwerpschetsen	  is	  weinig	  te	  zeggen.	  Er	  werd	  expres	  niets	  afgesproken	  over	  
het	  soort	  schetsen	  dat	  gemaakt	  zou	  worden,	  dit	  om	  de	  creatieve	  geest	  de	  vrije	  loop	  
te	  laten.	  Dit	  heeft	  goed	  uitgepakt,	  er	  zijn	  heel	  veel	  verschillende	  schetsen	  uit	  
gekomen,	  iedereen	  had	  een	  andere	  invalshoek	  gebruikt.	  	  
	  
Bij	  het	  maken	  van	  een	  definitief	  concept	  werd	  de	  conclusie	  getrokken	  dat	  deze	  niet	  
te	  breed	  moest	  zijn.	  Het	  uitgebreide	  concept	  dat	  eerst	  was	  bedacht	  bleek	  later	  veel	  
te	  ingewikkeld	  te	  zijn.	  Dit	  concept	  viel	  nauwelijks	  te	  realiseren.	  Tijdens	  het	  creëren	  
van	  het	  definitieve	  concept	  is	  aan	  te	  raden	  om	  zo	  min	  mogelijk	  ingewikkelde	  dingen	  
te	  gebruiken.	  Laat	  alleen	  het	  hoogstnodige	  in	  het	  product,	  en	  kijk	  of	  ingewikkelde	  
opties	  het	  product	  echt	  naar	  een	  hoger	  niveau	  tillen.	  Zo	  niet,	  laat	  deze	  er	  dan	  uit.	  
	  
Bij	  het	  maken	  van	  het	  eindproduct	  was	  het	  niet	  noodzakelijk	  een	  compleet	  werkend	  
product	  te	  leveren.	  Door	  dit	  te	  weten	  kan	  er	  gefocust	  worden	  op	  hoe	  het	  er	  uit	  komt	  
te	  zien	  en	  hoe	  het	  moet	  werken.	  Als	  er	  maar	  aangetoond	  kan	  worden	  welke	  stappen	  
precies	  doorlopen	  kunnen	  worden	  door	  middel	  van	  bijvoorbeeld	  een	  ‘clickable’.	  
	  
Tijdens	  het	  maken	  van	  een	  promotieplan	  is	  gebleken	  dat	  dit	  een	  relatief	  klein	  deel	  
van	  het	  project	  beslaat.	  Ondanks	  dit	  vielen	  er	  wel	  veel	  punten	  mee	  te	  scoren.	  Maak	  
dus	  geen	  standaard	  promotieplan.	  Denk	  verder	  dan	  de	  promotie	  die	  dagelijks	  op	  tv,	  
internet	  en	  in	  de	  krant	  te	  zien	  is.	  Bedenk	  promotie	  voor	  alle	  belanghebbenden.	  
	  
Het	  laatste	  onderdeel	  is	  de	  presentatie,	  waar	  relatief	  minder	  tijd	  in	  gestoken	  wordt	  
dan	  in	  de	  rest	  van	  de	  projectonderdelen.	  De	  presentatie	  beslaat	  wel	  een	  groot	  deel	  
van	  het	  eindcijfer,	  dus	  denk	  er	  niet	  te	  licht	  over.	  Belangrijk	  hierbij	  was	  dat	  het	  er	  
strak	  en	  verzorgd	  uitzag.	  Ook	  moesten	  de	  processen	  die	  doorlopen	  zijn	  behandeld	  
worden	  en	  geëvalueerd.	  Hierbij	  komt	  weer	  naar	  voren	  hoe	  belangrijk	  het	  uitwerken	  
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van	  het	  eindproduct	  is.	  Ook	  moet	  tijdens	  de	  presentatie	  op	  alle	  vragen	  een	  
antwoord	  zijn,	  en	  kritiek	  moet	  goed	  worden	  ontvangen.	  Een	  verzorgde	  presentatie	  is	  
sowieso	  al	  het	  halve	  werk.	  	  



	  

Evaluatie	  
	  
Aan	  het	  begin	  van	  het	  schrijven	  van	  het	  adviesrapportage	  hebben	  we	  een	  
hoofdvraag	  en	  verschillende	  subdoelstellingen	  opgesteld.	  We	  hebben	  ons	  best	  
gedaan	  om	  de	  hoofdvraag	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  beantwoorden,	  wat	  steeds	  beter	  
lukte	  door	  het	  behandelen	  van	  de	  subdoelstellingen.	  Omdat	  we	  per	  deliverable	  
dezelfde	  overkoepelende	  vragen	  hebben	  gesteld	  hadden	  we	  aan	  het	  einde	  een	  
volledig	  beeld	  van	  hoe	  het	  proces	  ‘Projectmatig	  Werken’	  was	  gelopen.	  Ook	  kwamen	  
we	  erachter	  wat	  er	  eventueel	  veranderd	  zou	  kunnen	  worden	  in	  de	  toekomst,	  wat	  er	  
misschien	  beter	  zou	  kunnen	  worden	  aangepakt.	  
	  
Het	  onderzoek	  dat	  we	  hebben	  gedaan	  om	  dit	  rapport	  te	  kunnen	  schrijven	  was	  
betrouwbaar	  omdat	  we	  alles	  van	  het	  proces	  ‘Projectmatig	  Werken’	  zelf	  hadden	  
doorgemaakt.	  We	  konden	  elkaar	  op	  veel	  vlakken	  goed	  aanvullen,	  omdat	  iedereen	  
dingen	  net	  iets	  anders	  had	  meegemaakt	  of	  had	  onthouden.	  
Bij	  sommige	  onderdelen	  van	  het	  proces	  werd	  duidelijk	  dat	  er	  meer	  initiatief	  zou	  
moeten	  komen	  vanuit	  het	  team,	  er	  moet	  meer	  gevraagd	  worden	  aan	  de	  leraar	  in	  
plaats	  van	  zelf	  dingen	  aannemen	  en	  uitzoeken.	  Dit	  antwoord	  leidt	  tot	  de	  vraag,	  zou	  
deze	  nieuwe	  manier	  van	  werken	  geen	  nieuwe	  problemen	  opleveren?	  Is	  dit	  dan	  wel	  
de	  beste	  manier	  van	  handelen?	  Zo	  zijn	  we	  natuurlijk	  achter	  oplossingen	  gekomen	  die	  
anders	  zijn	  dan	  de	  manier	  waarop	  wij	  gehandeld	  hebben.	  Maar	  of	  anders	  ook	  beter	  
is,	  kunnen	  wij	  niet	  beslissen.	  Wij	  zien	  dit	  als	  een	  betere	  manier,	  maar	  dit	  kan	  in	  de	  
praktijk	  natuurlijk	  heel	  anders	  uitvallen.	  


