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1 Inleiding
Dit document beschrijft het functioneel en technische ontwerp voor de nieuwe website voor IAM Open
Courseware, die in 2009 (mei, -augustus) gerealiseerd zal worden. De input van voor het ontwerp is
aangedragen door het projectteam. Waarom dit document? Om te voorkomen dat er interpretatie problemen
ontstaan. Uitgangspunt hierbij is de bezoeker. Op basis van een functioneel ontwerp kan een programmeur
direct gaan ontwikkelen. In het technisch ontwerp staat hoe de programmeur het functioneel ontwerp
technisch gaat realiseren. Het uitgangspunt is dan niet meer de bezoeker, maar de techniek.
Overige fases die nog doorlopen moeten worden volgens de HvA procedures om een technisch project te
starten zijn onder andere; businessplan, IT & voorziening, projectplan, risicoanalyse (inclusief technische
risico’s), small pilot, gevolgd door een evaluatie en een opleverdocument waar onder andere duidelijk het
beheer in omschreven staat.
IAM Open Courseware is een initiatief van Institute of Network Cultures, MediaLAB Amsterdam en DMCI
gebaseerd op een gelijksoortig initiatief van MIT Open Course Ware. Zowel Institute of Network Cultures
(INC) als MediaLAB Amsterdam zijn gelieerde organisaties aan de Hogeschool van Amsterdam.
Het doel van IAM Open Courseware is om zoveel mogelijk educatief materiaal van de studierichting IAM
online te ontsluiten en het liefst onder een open licentie (Creative Commons) te verspreiden voor iedereen
die er kennis van wil nemen of wil hergebruiken voor diverse doeleinden om te kopiëren, te distribueren, te
vertalen en aan te passen voor niet commerciële doeleinden. Zo ontstaat er een online database met al het
studiemateriaal van IAM educatief.
IAM wil op deze manier een voorbeeld functie vervullen in eerste instantie richting overige studierichtingen
binnen de Hogeschool van Amsterdam, maar daarnaast ook nationaal deze zelfde voorbeeldfunctie
uitdragen hoe waardevol het publiek beschikbaar stellen van studiemateriaal kan zijn voor studenten,
docenten en eigen voor iedereen.
Op een relatief eenvoudige manier wordt veel kennis gedissimineerd en wordt er bijgedragen aan gedeeld
intellectueel eigendom. Voor meer informatie over het project IAM Open Courseware zie ook de bijlage met
het projectplan.

2 Projectdefinitie
2.1 Doelstelling
Het online beschikbaar stellen -het liefst onder een open licentie- van studiemateriaal als presentaties,
video's, podcasts, syllabus, opdrachten, streams en publicaties van de opleiding Interactieve Media (IAM)
binnen het onderdeel van het Domein Media, Creatie en Informatie (DMCI) van de Hogeschool van
Amsterdam.

2.2 Doelgroepen
Dit project is in eerste instantie bedoeld voor alle studenten en docenten van IAM (totaal ongeveer 1000).
Daarnaast is het gepubliceerde materiaal ook interessant voor iedereen die er kennis van wil nemen. In
eerste instantie zal dit met name nationaal georiënteerd zijn, gezien het merendeel van de content alleen in
het Nederlands beschikbaar is. De hoofddoelgroep beslaat 1000 personen. Subdoelgroepen zijn moeilijk op
voorhand te specificeren. Dit is wel mogelijk om te meten zodra de IAM Open Courseware database online
gaat.
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De doelgroep wordt voornamelijk bereikt via het intranet -het interne netwerk van de Hogeschool van
Amsterdam. Zowel studenten als docenten gebruiken dit medium om kennis tot zich te nemen wat betreft de
studierichting interactieve media. Tevens zal er voor de drie partijen een communicatieplan gemaakt worden
hoe bekendheid te creëren voor deze online database. Uiteraard zal er gebruikt worden gemaakt van de
geijkte kanalen als de studentenbladen van de Hogeschool van Amsterdam -Havana- en het studentenblad
Folia van de Universiteit van Amsterdam. Maar daarnaast zijn er diverse mailinglijsten in te zetten van de
scholen, maar ook van nieuwe media initiatieven.

2.3 Uitgangspunten
De technische randvoorwaarden voor ontwikkeling van applicatie zijn:
• een goede koppeling met LDAP
• open standaarden
• 100 Gb server opslag
• server en software requirements
• het geheel moet een minimale hoeveelheid aan bezoekers per dag kunnen ontvangen (nog te
definiëren)
De randvoorwaarden voor ontwikkeling van applicatie zijn:
• gebruiksvriendelijk;
• eenvoudige cms;
• behalve HvA ook het umfeld laten zien waarbinnen we ons bewegen
• duidelijke verwijzingen (portal) naar andere projectsites van HvA
De randvoorwaarden voor ontwikkeling van de website zijn:
• vormgeving in afstemming met de huisstijl van HvA
• eenheid met look en feel van applicatie
• redactie over content wordt gevoerd door X (dit moet nog worden bepaald)

2.4 Projectteam
Het huidige projectteam bestaat een vertegenwoordiger van de drie initiators van het project:
• Paul den Hertog – Interactieve Media, Hogeschool van Amsterdam
• Gijs Gootjes - MediaLAB
• Margreet Riphagen – Instituut voor Netwerkcultuur
• MediaLAB projectteam Daphne Gautier, Rochus Meijer en Urte Jurgaityte
Daarnaast wordt er veel kennis ingewonnen bij docenten en experts die betrokken zijn bij dit onderwerp.
Voor de technische ontwikkeling vinden er oriënterende gesprekken plaats met mogelijke partijen.
Met de volgende partners wordt onder andere samengewerkt
• Hogeschool van Amsterdam
• Universiteit van Amsterdam
• MediaLAB Amsterdam - is een creatieve, interdisciplinaire werkplaats waarin hbo en wo studenten
en onderzoekers samenwerken aan innovatieve toepassingen van interactieve media.
• Institute of Network Cultures - is opgericht vanuit het lectoraat interactieve media en het publiek
domein aan de Hogeschool van Amsterdam, met als lector Geert Lovink.
• Surfnet
• Universiteiten, Hogescholen en onderzoeksinstellingen werken samen aan grensverleggende ICTinnovaties.
• Open Mute – online webapplicatie om onafhankelijke media te distribueren.
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3 Wireframes
3.1 Ordening van informatie
Om de informatie op de diverse pagina’s te ordenen wordt er gebruik gemaakt van wireframes. Een
wireframe is een skelet-website, die alle navigatie toont, functies en inhoudselementen die op de
uiteindelijke website komen, maar zonder grafische design elementen. Het is bedoeld om problemen glad te
strijken, missende onderdelen te vinden, als blauwdruk te fungeren voor inhoud, ontwerp en constructiewerk
dat later komt. In hoofdstuk 6 zijn diverse wireframes terug te vinden van onder andere pagina’s als; home,
about, search, course voorbeeld, etc.

Als extra hulpmiddel is er ook een web interface sitemap gemaakt. Deze geeft aan welke verbanden er
tussen de pagina’s onderling zijn. Dit is niet uitputtend, hier is een voorstel gedaan, echter dient hier ook nog
geoptimaliseerd te worden nadat er met de ontwikkelaars is gesproken.
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3.2 Website structuur
Welke acties kan de bezoeker uitvoeren op een website. Dit wordt omschreven in flowcharts, ook wel de
website structuur. De navigatie structuur van het systeem wordt duidelijk gemaakt met een sitemap. Dit is
een hiërarchische weergave van alle pagina’s in de website. Het maken van een sitemap is een hulpmiddel
bij het visualiseren van een website en de structuur ervan.

4 Functionaliteit
In dit hoofdstuk wordt eerst de algemene functionaliteit beschreven. Vervolgens worden de afzonderlijke
onderdelen/modules beschreven.
Door de gehele site komen bepaalde elementen terug, die zo het stramien en de continuïteit van de site
vormen. Alle verschillende pagina’s zijn terug te brengen tot een aantal soorten pagina’s met hun eigen
template, die van elkaar verschillen qua lay-out en wat betreft de elementen die terugkomen op de pagina’s.
Deze elementen zijn conceptueel op te delen in modules, en deze verdeling zal ook worden aangehouden
tijdens de technische ontwikkelperiode.

4.1 Search
Vanaf iedere pagina is direct te zoeken door in de zoekbox in de menubalk een zoekterm in te vullen.
Iedere zoekopdracht leidt naar de zoekpagina. Op de zoekpagina worden de zoekresultaten gepresenteerd;
in een traditionele lijst waar elementen die voldoen aan de zoekcriteria onder elkaar staan opgesomd.
4.1.1 Zoekfilters
Zoekresultaten zijn te verfijnen door op de zoekpagina gebruik te maken van door de gebruiker te
configureren zoekfilters.
De pagina waarop gebruik wordt gemaakt van de zoekbalk kan ook als filter dienen. Een zoekfilter bestaat
uit een selectiebox en een invulbox. In de selectiebox kan uit een dropdownmenu een zoek-categorie
worden geselecteerd. In de invulbox kan door de gebruiker een zoekterm worden ingevuld. Wanneer in de
invulbox geen zoekterm wordt ingevuld wordt alleen gefilterd op de in de selectiebox geselecteerde zoekcategorie. Er kan gefilterd worden op zaken als tekst, datum, presentatie, etc.
4.1.2 Bronnen
Er kan worden gezocht in diverse documenten denkbaar.
• Databases
• HTML documenten
• PDF documenten
• Text documenten
• Powerpoint documenten
• Audio files
• Video files

4.2 RSS feeds
RSS (Really Simple Syndication) feeds zijn xml-bestanden met tekst en media, die zowel statisch als
dynamisch kunnen worden opgebouwd. In een RSS-lezer of uitgebreide e-mailcliënt kan men zich op
deze feeds abonneren. Vervolgens kijkt de client met een bepaald interval of er al een nieuwe feed
aanwezig is. Op deze manier functioneert een RSS-feed erg goed in een omgeving waarin actualiteit
belangrijk is.
Voor de docenten, studenten, etc. is het daarom denkbaar dat RSS-feeds een waardevolle toevoeging
kunnen zijn voor gebruikers die op de hoogte gehouden willen worden van bijvoorbeeld nieuw lesmateriaal.
Na het abonneren op een feed hoeft een gebruiker niet meer de site te bezoeken om op de hoogte te zijn;
alle nieuwe materialen, agenda-items, etc. waarvan hij of zij heeft aangegeven erin geïnteresseerd te zijn
komen als vanzelf naar de computer van de gebruiker toe. Natuurlijk zijn er in de feed wel links verwerkt
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naar de website, zodat gebruikers uitgenodigd worden om de site weer te bezoeken.
In eerste instantie heeft een aantal pagina’s een vaste RSS-feed:
• Nieuws
• Nieuw lesmateriaal
• Etc.
De pagina’s met een RSS-feed hebben een RSS-link. Deze linkt naar een overzichtspagina van alle
beschikbare RSS-feeds op de IAM Open Courseware site. Vanaf deze pagina is het mogelijk je te
‘abonneren’ op één of meer van de feeds.

4.3 Friendly / Pretty url’s
Voor snelle navigatie wordt gebruik gemaakt van ‘pretty url’s’ waarmee snel vanuit de adresbalk van de
webbrowser kan worden genavigeerd naar de verschillende secties in de site. De pretty url’s zijn 2-talig
(NL/ENG).
Individuele items op pagina’s krijgen een enkele, unieke pretty url die kan worden gebruikt voor het
doorsturen van een link (opencourseware.hva.nl/courseyear1

4.4 Content Management Systeem
Aangezien er nog niet is vastgelegd met welk platform er gewerkt zal worden is het ook erg lastig om
uitspraken te doen over het CMS. Een aantal specifieke elementen wordt hieronder wel vast beschreven,
waarvan ongeacht het CMS-platform duidelijk is waar ze toe horen te dienen en hoe ze ongeveer intern
zouden moeten werken.
4.4.1 WYSIWYG
Om de achterkant van de site ook zo intuïtief mogelijk te maken, zal een deel van het CMS opgebouwd zijn
volgens het principe van WYSIWYG (What You See Is What You Get). Dit houdt in dat het deel waar een
auteur zijn of haar tekst en media opgeeft, representatief is voor de manier waarop de nieuwe content er aan
de ‘voorkant’ (voor gewone gebruikers) eruit zal zien. Graag worden hier van te voren ontwerpen voor
ontvangen.
Omwille van het overzicht in de site, en het behoud van duidelijke navigatie-elementen, zal het WYSIWYGgedeelte slechts op een deel van de pagina te zien zijn, waarbij een link wordt aangeboden naar een
preview’-pagina, waar de verse content in een nieuw venster te zien is, wel geheel volgens de uiteindelijke
opbouw van de pagina’s aan de voorkant.
4.4.2 Tag engine
Een groot deel van de structurering van de website is afhankelijk van ‘tags’. Tags zijn conceptueel gezien te
vergelijken met een label of etiket. Het principe gaat verder dan inhoudelijke kernwoorden; tags zijn
abstracter en flexibeler. Een tag kan een kernwoord zijn dat een inhoudelijke beschrijving geeft van het
element waar de tag aan hangt, het kan echter ook andere functies vervullen, bijvoorbeeld een locatieaanduiding, of een markering die aangeeft of een element al dan niet gelezen is. In eerste instantie lijkt er
door de vrijheid geen patroon te zitten in tags, maar hoe meer tags er zijn, des te groter is de kans dat
elementen gevonden worden door een gebruiker, ook aan de hand van onverwachte zoekcriteria.
Hoogstwaarschijnlijk zullen er vooraf tags geformuleerd worden (Nederlands / Engels) waaruit de user kan
kiezen. Dit om er voornamelijk voor te zorgen dat doublures worden voorkomen en zo kan er van te voren
worden nagedacht over een gewenste structuur.
Doordat tags aan allerlei soorten elementen gehangen kunnen worden, wordt de semantische
integriteit van de gehele site en alle content versterkt. Voorwaarde is vanzelfsprekend dat elementen
goed beschreven worden op meta-niveau, en het liefst getagged worden door verschillende medewerkers,
om zo uiteenlopende invalshoeken af te dekken.
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4.4.3 File upload
Er wordt een file-upload module ontwikkeld die gebruikt zal worden op meerdere plekken. Vanzelfsprekend
wordt de module gebruikt om media-materiaal op de website te zetten, die als content gaat dienen.
Met het systeembeheer dient nog afgestemd te worden wat voor type bestanden door de beveiliging
heen mogen en welke (beveiligde) protocollen daarvoor gebruikt zullen worden, zodat er zomin mogelijk
risico gelopen wordt op een lek in de beveiliging. Bij voorkeur is ieder bestandstype mogelijk!
4.4.4 Permissies
Dit onderdeel dient afhankelijk van het gekozen CMS nog verder uitgewerkt te worden. In eerste instantie
zijn er drie rollen noodzakelijk:
• System administrator
• Content administrator
• User
De volgende rechten komen onder andere naar voren:
• Items invoeren
• Items publiceren
• Items verwijderen
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4.5 Use case scenario’s
Hieronder zijn een viertal use case scenarios uitgewerkt van bezoekers en gebruikers van de site.
Case Nr.

Primary Actor

Use Cases

1

HvA Interactive Media student

Searching for the course materials from home to do his assignment

2

HvA Interactive Media teacher

Searching for the Interactive Media content by other teachers

3

Dutch student who is aware of
OCW

Searching for the lectures, presentations or video files about interactive media

4

Random person

Searching for the literature about new media on the internet

4.5.1 Use case scenario 1
Use Case Name:
Actors:
Description:
Trigger:
Preconditions:

Normal Flow:

Search and find course materials from home to do an assignment for the course information architecture.
HvA Interactive Media student
The student needs to download course materials online to be able to make assignments given in class. The
student can also find extra information about topics he/she is studying.
The student needs the information and course materials on the website in order to pass the class.
Activities that must take place, or any conditions that must be true, before the use case can be started:
1.
User needs to have a computer in his work place and/or at home with access to the internet / or to
have a possibility to use a computer in a library, internet café, etc with access to the internet
2. User needs to have basic computing skills
3. User’s computer has sufficient free memory for downloading materials
4. User’s computer has sufficient software available to open downloaded materials
“How do I search and find course materials from home to do an assignment?”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IAM Open Courseware - FTO

User surfs on the internet to the IAM OCW web application and comes at the “Home” page.
As the student knows which course he needs to find he goes to “Find Courses”.
On this page courses are listed by field and on alphabetical order. User clicks on the course
“Information Architecture”.
On the page of the selected course user goes to the left side bar and clicks on “Assignments”.
On this page the assignments are listed by date of the course the assignments are given in.
User chooses the right assignments and clicks “download”. Now the assignment can be made.

9

4.5.2 Use case scenario 2
Use Case Name:
Actors:
Description:
Trigger:
Preconditions:

Normal Flow:

Alternative Flow:

IAM Open Courseware - FTO

Searching for the Interactive Media content by other teachers
HvA Interactive Media teacher
The teacher who is teaching Interactive Media at the HvA is searching for the content created by other
teachers. He has already uploaded course materials himself on the IAM OCW website.
He finds easily in a few steps what he is looking for.
The teacher needs to prepare for the lecture and wants to improve his own presentation which he has made a
year ago.
Activities that must take place, or any conditions that must be true, before the use case can be started:
1.
User needs to have a computer in his work place and/or at home with access to the internet / or to
have a possibility to use a computer in a library, internet café, etc with access to the internet
2. User needs to have basic computing skills
3. User’s computer has sufficient free memory for downloading materials
4. User’s computer has sufficient software available to open downloaded materials
1.
User types “IAM OCW link” in the web browser and opens the website
2. User clicks on “Courses” and is redirected to Home > Courses page
3. User clicks on “Find Courses” button on the left bar menu
4. The system finds list of courses in the main frame available in the alphabetical order and listed by
fields
5. User chooses to find a course listed by field or in alphabetical order by clicking on the course and is
redirected to a Home > Courses > Interactive Media (for example) > Course Title
6. User can download the entire course and save to his computer by clicking the button on the bottom
of the page / he can choose any of the options from the left bar menu and download from there
2. User clicks on “Advanced Search” and is redirected to Home > Advanced Search page
3. User types keywords in the appropriate fields, sorts by format, date and language and clicks on
“Search”
4. The system finds filtered list of courses in the main frame
5. User chooses a course from the list, by clicking on the course he is redirected to a Home > Courses
> Interactive Media (for example) > Course Title

10

4.5.3 Use case scenario 3
Use Case Name:
Actors:
Description:

Trigger:
Preconditions:

Normal Flow:

Alternative Flows:

IAM Open Courseware - FTO

Searching for the lectures, presentations or video files about interactive media
Dutch student who is aware of OCW
Dutch student needs to find relevant information, preferably lectures, presentations, interviews about
interactive media. He is aware of Open Course Ware in general, that many institutions worldwide provide
people with the opportunity to access their databases and freely search for the educational content. He also
knows that OCW Consortium exists, and he was already looking for the materials of his interest on the OCW
Consortium website before.
He finds what he needs in a few steps on the IAM OCW website.
The interest of interactive media triggers the student to search for the various materials in this field. He has
several friends who are interactive media artists and web designers, so might be considering doing the
Interactive Media courses at the HvA or elsewhere in the future as well.
Activities that must take place, or any conditions that must be true, before the use case can be started:
1.
User needs to have a computer and access to the internet / or to have a possibility to use a
computer in a library, internet café, etc with access to the internet
2. User needs to have basic computing skills
3. User’s computer has sufficient free memory for downloading materials
4. User’s computer has sufficient software available to open downloaded materials
1.
User types “OCW Consortium” in the google search engine
2. OCW Consortium website appears in the first place
3. User clicks on the OCW Consortium link and opens the website
4. User types the keywords of his interest (For example, “interactive media”) in the search box on the
top right corner and clicks “find courses”
5. The systems finds list of courses available by the typed keyword
6. As the user is Dutch citizen, he prefers to find material in his own language, therefore he choose
Dutch language in the appropriate “OCW Course Finder” field
7. The system finds several courses
8. User can choose the course, by clicking on the chosen course user is redirected to the IAM Open
Courseware website’s page: Home > Courses > Interactive Media (for example) > Course Title
9. User can download the entire course and save to his computer by clicking the button on the
“Download” bottom of the page
9.1. User can choose any of the options from the left bar menu and download course materials from
there
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4.5.4 Use case scenario 4
Use Case Name:
Actors:
Description:
Trigger:
Preconditions:

Normal Flow:

Search and find information and literature about new media on the internet.
Random person
The person is surfing on the net to look for free valuable information about new media.
The person could stumble upon the website for many reasons or words put in a search engine.
Activities that must take place, or any conditions that must be true, before the use case can be started:
1.
User needs to have a computer and access to the internet / or to have a possibility to use a computer
in a library, internet café, etc with access to the internet
2. User needs to have basic computing skills
3. User’s computer has sufficient free memory for downloading materials
4. User’s computer has sufficient software available to open downloaded materials
How do I search and find information and literature about media theory on the internet?
1.
2.
3.
4.
5.

Alternative Flows:

User comes on the “Home” page with an overview of the possibilities of the website.
User clicks on news for the latest information about OCW.
User goes to “Advanced Search” to look for information of choice.
User goes to “Course of the Month” to find the most visited course of the month.
User has a look at the “Benefits” page to read more about OCW and the benefits
a.
User types in word related to search object.
b.
Result listed: courses with tag of the word
c.
Choose course
d.
Choose options from left side bar or download entire course

4.0 Course of the Month
4.1 Choose options from left side bar or download
entire course

4.6 Statistieken
Benodigde statistieken met betrekking tot de bezoekersaantallen kunnen uit de server-logs op de webserver
worden gehaald. Verschillende open source software is hiervoor beschikbaar waaronder ‘Webalizer’, maar
ook Google Analytics is hiervoor inzetbaar. Het installeren van deze software en beschikbaar maken van de
statistieken zou gedaan moeten worden door systeembeheerder.
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5 Ontwerp
5.1 Fonts
Profile
typeface.

Georgia
This font delivers the open,
accessible, and attracting character of
the IAM OCW brand.
For use in printed materials and for
non-HTML-text elements on the
website / platform.

5.2 Logo
Er is een voorstel gedaan voor het logo. Het is nog onduidelijk of hiermee verder gewerkt zal worden. Deze
keuze moet op korte termijn gemaakt worden.

5.2 Kleuren pallet
Er zijn vijf kleuren geselecteerd door het IAM Open Courseware team om meer verder te werken.
Deze kleuren zouden de bezoekers niet moeten afleiden en vallen binnen de conventies van HvA?!

IAM Open Courseware - FTO
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6 Voorkant
Hierbij achtergrondinformatie over de voorkant van de website van IAM Open Courseware.
Kleuren waaier en font – conform conventies Hogeschool van Amsterdam (styleguide). Op te vragen bij
Paul den Hertog of bij de afdeling marketing en communicatie van het domein Media, Creatie en Informatie
(Karin Roggeveen, c.s.m.roggeveen@hva.nl). Er een voorstel gedaan voor het ontwerp door IAM Open
Courseware, zie hiervoor paragraag 5.
Switch language button
Bij voorkeur is de website toegankelijk in het Engels en in het het Nederlands. De back-end van de website
zal in het Engels gebeuren.
Hieronder worden een aantal pagina’s verder omschreven aan de hand van wireframes. Dit is echter een
voorstel en uiteraard kunnen hier aanpassingen op gedaan worden. Er wordt vanuit gegaan dat dit een
iteratief proces is, tot op een zekere hoogte, wanneer er een definitief format gekozen dient te worden.
Home
Het logo van IAM OCW zal gebruikt worden als ‘home button’.

About

IAM Open Courseware - FTO
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Courses

Find Course
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Course X

Contact
Op de contact pagina zal een invulformulier komen met daarin een diverse categorien waarbinnen vragen
gesteld kunnen worden. Op deze manier kan er al een voor selectie gemaakt worden welke vragen naar
welke personen moeten.

IAM Open Courseware - FTO
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Help

FAQ

IAM Open Courseware - FTO
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Search

Hieronder een overzicht van overige buttons op home die nog verder uitgewerkt moet worden, maar wel een
plek moeten krijgen.
History OCW consortium, etc.
Hier komt algemene informatie over het OCW consortium en wat de mogelijkheden zijn.
Share this page
Dit is een functionaliteit die iedereen kan gebruiken om interessante informatie gevonden op IAM Open
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Courseware te delen met naasten. Daarnaast is het mogelijk om hier een directe link te maken met ‘social
utilities’ als facebook, twitter, etc.
Feedback form
Het feedbackform kan gebruikt worden door bezoekers om feedback te geven op de content die in de
database staat.
Course departments
Demo's
Demo’s zijn een uitstekende manier om op een eenvoudige manier uit te leggen hoe een site werkt en wat
de mogelijkheden zijn, zodat de gebruiker nog beter gebruik kan maken van het systeem. Dit zal dus werken
als een ‘guided tour’.
Find courses (alphabetical, by field, by date, etc)
De aangeboden cursussen zullen aangeboden op diverse manier, onder andere op alfabetische volgorde,
maar ook op ingevoerde datum, op de maker van de content, etc.
Expected courses
Bij expected courses komt een overzicht te staan van welke content er verwacht wordt binnen een tijdspad
van een half jaar.
Tools / requirements
Hier wordt vermeld op welke browsers de website werkt en een suggestie gedaan welke internet
verbindingen er het beste gebruikt kunnen worden voor een optimale download.
Uiteraard wordt er gestreeft om zoveel mogelijk met open standaarden te werken, echter is het niet altijd
mogelijk om hieraan te voldoen. Hier wordt informatie weergegeven welke filetypes met welke software
programma’s kunnen worden geopend. En welke filestypes er zijn.
Join OCW movement
Hier kan je je aanmelden om je aan te sluiten bij het initiatief Open Courseware.
Thanks you (Creative Commons and TU Delft, etc)
Op deze plek kunnen alle partners genoemd worden die een bijdrage hebben geleverd aan het project, maar
ook waar content mee gedeeld wordt.
Links to INC blog, MediaLAB, Digitale Pioniers, Blog OCW, HvA, etc
Hier word teen korte uitleg gegeven van de initiatiefnemers van het IAM Open Courseware.
Sitemap
Een sitemap is vergelijkbaar met een een inhoudsopgave in een boek. Het is een systematische ordening
van de pagina's van een website, met als doel de gebruiker snel inzicht te geven in de structuur van de
website. Een Google sitemap is een sitemap die niet bedoelt is voor de bezoekers van uw site, maar voor de
zoekmachine Google. Met behulp van een Google sitemap kan de zoekmachine de inhoud van een site
sneller indexeren. Een Google sitemap is een Open-Source protocol van Google met een XML-indeling.
Privacy & terms of use
De volgende mededelingen en licenties omvatten samen de IAM Open Courseware licentie.
• Privacy
• Creative Commons License
• Use of IAM Open Courseware Name
• IAM Open Courseware Interpretation of "Non-commercial"
• Infringement Notification (schending van ander copyrigh)
• Trademarks
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Example how to reuse OCW content
xxxx
Waarschijnlijk wordt dit een demonstratie filmpje over hoe content het beste hergebruikt kan worden.
Getting started
• Hoe kan ik me inschrijven voor het gebruik van MIT OpenCourseWare?
• Waar moet ik beginnen?
• Waarom heeft niet elke IAM Open Courseware cursus een videoaanbod?
Type content
• Tekst
• Foto!s (jpg, tiff en png)
• Filmpjes / AV
• Presentaties
• Clickable links
• Pdf!s
• Link / url
Over het algemeen is het fijn als nagenoeg alle extensies mogelijk inzetbaar zijn.
Creative Commons
Creative Commons is een licentietype die wij graag aan beelden en filmpjes willen kunnen koppelen. Dit
houdt in dat aan de cmskant van de website hier een entry voor zou moeten komen. Deze zou de volgende
aanvinkmogelijkheden moeten bevatten. Dit iconen zouden dan terug komen in de plaatjes/filmpjes aan de
voorkant van de site. Zie bijvoorbeeld onderstaand dropdownmenu. Binnen IAM Open Courseware hebben
we besloten om een aantal licenties niet te gebruiken.

Naast Creative Commons is ook GNU/GPL licentie van belang dat die adresseerbaar is. Dit za ook
meegenomen moeten worden in het dropdown menu.

7 Achterkant
Permissies, rollen en rechten
Procesbeschrijving debuggen. Waar en hoe worden bugs gedocumenteerd?
Content classificeren
Client-side requirements IAM Open Courseware frontend
De frontend van de applicatie wordt in ieder geval geoptimaliseerd in Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.0+ en
Safari 2.0+.
Client-side requirements IAM Open Courseware backend
De backend van de applicatie wordt geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0+ en Firefox 3.0+
De website ondersteunt de volgende standaarden
• W3C compliant XHTML (transitional of strict)
• CSS volgens W3C compliant
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• “pretty urls" (zie http://www.alistapart.com/articles/urls/)
• goed indexeerbaar door zoekmachines (dit impliceert zo goed mogelijk gebruik maken van
semantisch verantwoorde opmaak).
User manual
Voor functionaliteit met betrekking tot het gebruik van de site wordt een user manual geschreven. Dit
document beschrijft voor de eindgebruiker hoe content kan worden toegevoegd en geüpdate.
Documentatie
Zowel van de front-end als van de backend wordt documentatie bijgehouden en overhandigd aan de
opdrachtgever aan het einde van het project.
Statistics
Er wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld google analytics of webalizer. Dit om gegevens bij te kunnen
houden over welke cursussen veel worden gedownload en welke minder.
maintenance
website maintenance (manual)
functional maintenance (front-end)
technical maintenance (manual, server)
application maintenance (fe. security)
functional maintainer, to see what is deleted
functional maintainer, report not my content (teacher could be offended)
functional maintainer, can do everything in back-end
nederlands/engels
search, advanced
search engine front-end
search engine like google
demo back-end
teachers profile, link my content
english back-end
info licenses
licenses not in teacher profile, drop down
multiple licenses for teacher
teacher profile
log-in
edit material
edit profile
option publish email address
tick boxes format material
upload material
meta data (LOM, Dublin core)
date author, licensing, megabytes
keywords, tags
recommended tags, ajax system
list of tags (team creates) in english and dutch
icons for courses
download material (for teachers)
hide material (no delete)
automatic filenaming
limit uploads 10mb
tumbnails
upload multiple courses / materials
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Wireframes Back-end
Login

Register
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Profile

Upload material stap 1
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Upload material stap 2

IAM Open Courseware - FTO

24

Upload material stap 3
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Upload material stap 4

8 Overig
-De opdrachtgever zal waar mogelijk acceptatie criteria beschrijven. Hier komt een apart acceptatiecriteria
document voor.
-Een gedetailleerde planning en overall doorlooptijd is wenselijk bij aanname project

8.1 Testen
Er is systematisch getest
• Er is een volgorde aangehouden bij het doorlopen van de applicatie
Er is grondig getest
• Er zijn veel bugs gevonden
Er is gefaseerd getest (release 1, release 2, to do)
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Daarnaast dient er getest te worden op nog nader te definiëren use-cases. Dat wil zeggen dat er
zowel op de front-end als op de back-end aan aantal scenario’s moet worden doorlopen.
Gekoppeld aan de rollen in back-end en ook als bezoeker aan de voorkant.

8.2 Documenteren
Er is zorgvuldig gedocumenteerd
• Bugs zijn gecategoriseerd (CMS, Site/Front).
• Bugs zijn zorgvuldig omschreven (onderdeel, verwachting, bevinding,
platform) om een goede reproductie te kunnen laten plaatsvinden.
• Er is een bugtracker ingericht of er wordt gebruik gemaakt van een bestaande bugtracker, vanuit een
systeem dat gekozen wordt.
-Qua documentatie moet er idealiter het volgende worden opgeleverd:
• architectuur (systeem en programma niveau)
• beschrijving en oplevering van alle bronbestanden (vormgeving, html, templates, flash, css, graphics
en code)
• duidelijke beschrijving van de code, wat is welke file, wat is de functionaliteit van de file. zowel op
object als op procedureniveau.
• styleguide; kleuren, fonts, formaten en afmetingen?
• performance uitspraak; bij hoeveel gebruikers tegelijkertijd de website draaiende blijft
• handleiding voor het gebruik van het CMS, toegespitst op alle verschillende rollen
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Bijlage
projectplan
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