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Samenvatting
Dit verslag beschrijft mijn afstudeerperiode bij Vilarrica bv. Vilarrica is een 
full-service reclamebureau dat gespecialiseerd is in vormgeving en pre-
press*. Hier heb ik een jaar vooral meegewerkt aan de ontwikkeling van 
de Happy Time website en een tweetal spelletjes voor op de website. De 
website is bedoeld om de nieuwe kindercollectie van Prisma te promoten. 
Dit verslag gaat echter alleen over de laatste twee kwartielen hiervan 
(maart tot en met augustus 2006), de afstudeeropdracht. 
Vanuit de verdiepingsfase was het project al gevorderd tot en met de 
prototypes. Hier vandaan ben ik verder gegaan met de implementatie van 
de website en spelletjes. Aangezien ons ontwerp niet specifi ek genoeg 
was moest tijdens de implementatie nog veel ontworpen worden. Hieraan 
heb ik gedeeltelijk meegewerkt, maar vooral adviezen gegeven over wat 
wel en niet implementeerbaar zal zijn. Doordat ontwerp en implementatie 
door elkaar liepen is het project een aardig eind uitgelopen. De website 
was in maart 2006 opgeleverd en de spelletjes in juni 2006.
Ook was er het plan om een generiek Content Management System* 
te ontwikkelen voor de verschillende websites van Vilarrica. Dit is 
echter komen te vervallen, omdat het langer duurde om de spelletjes te 
ontwikkelen dan was verwacht.
Omdat er nog wel tijd over was voor een korte kleine opdracht is besloten 
om een onderzoek te doen naar wat er precies fout is gegaan met het 
Happy Time project en hoe dat in de toekomst beter zou kunnen.
De afstudeerperiode is naar mijn mening zeer goed verlopen. Ik heb mij 
bij Vilarrica prima kunnen ontwikkelen op het vakgebied dat mij het 
meest interesseert. In deze periode is vooral mijn technische, innovatieve 
en communicatieve niveau erg gestegen. Ik ben er van overtuigd dat ik 
door het uitvoeren van mijn opdrachten heb bewezen dat ik HBO waardig 
ben en dat ik zeker kans maak op een goede baan in de webtechnologie 
sector. Dit laatste weet ik eigenlijk wel heel erg zeker omdat ik op dit 
moment drie opties heb openstaan.

* Zie verklarende woordenlijst



Voorwoord 
Allereerst wil ik iedereen binnen Vilarrica bedanken voor een geweldige 
tijd binnen het bedrijf. Ik ben blij dat ik de ruimte heb gekregen om me 
als een afstudeerder te kunnen opstellen en ook als zodanig met iedereen 
te kunnen omgaan. Het afgelopen jaar heb ik dan ook als heel plezierig 
ervaren.

Ik wil Actionscript.org bedanken voor het fantastische forum, met zeer 
veel behulpzame mensen en oplossingen voor problemen met Flash* en 
ActionScript 2*.

Als laatste wil ik ook nog Clint bedanken voor al zijn hulp en aanwijzingen 
met ASP* en MS SQL*.
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Inleiding
Sinds 2003 ben ik al bekend met Vilarrica. Ik ben via de buren van mijn 
ouders in contact gekomen met het bedrijf. De directeur is namelijk 
de broer van de buurman van mijn ouders. Tot de aanvang van mijn 
verdiepingsfase, in september 2005, heb ik een aantal losse opdrachten 
voor Vilarrica uitgevoerd. Veelal betrof dit het implementeren van een 
simpel Content Management Systeem* voor een bepaalde website.
Door mijn stage bij de gameontwikkelaar BumbleBeast kwam ik erachter 
dat webtechnologie meer in mijn straatje lag. Om daar in verder te gaan 
heb ik met school overlegd en ben ik toen langs Vilarrica gegaan om te 
kijken of er daar een mogelijkheid was om af te studeren. Dat werd met 
beide handen aangegrepen, dus ben ik daar vanaf de verdiepingsfase 
begonnen en is mijn afstudeeropdracht uit die periode voortgevloeid.
In de volgende hoofdstukken zal ik ingaan op hoe het bedrijf in elkaar 
steekt, welke opdrachten ik uitgevoerd heb, wat de resultaten zijn en mijn 
conclusies daarover. Als laatste volgt een evaluatie van mijn persoonlijke 
doelstellingen voor het afstuderen, zoals omschreven in het persoonlijk 
opleidingsplan.

* Zie verklarende woordenlijst
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1 Het bedrijf
VWG is een holding van Annemieke Praamstra en Jaap van Westering. 
Onder de holding vallen de BV’s Vilarrica en Uitgeverij van Westering.
Het bedrijf Vilarrica bestaat op dit moment uit vijf werknemers. Annemieke 
Praamstra en Jaap van Westering zijn directeur, Jeroen Holterbosch (met 
wie ik erg veel heb samengewerkt) is art director en Avigail Klous en 
Mariska van Eijden doen allebei de vormgeving. Verder is er op freelance 
basis een fotograaf, Rob Feenstra, regelmatig aanwezig. Op dit moment 
zijn er ook een  stagiair, Dennis Spelt vanuit het Grafisch Lyceum in 
Utrecht, en een afstudeerder, ondergetekende Wijnand Warren.
Uitgeverij van Westering bestaat uit Jaap van Westering en Annemieke 
Praamstra als directeur, Ron Schnitfink voor de administratie en Bernard 
Werk voor de verkoop. Verder zijn er een drietal redacteurs op freelance 
basis die regelmatig hier op kantoor zitten, te weten: Elzemarie Karsdorp, 
Maaike Breedvelt en Christoph Ravesloot.

2

Beide BV’s zitten in hetzelfde gebouw aan de Kampstraat 2b te Baarn. 
De naam Vilarrica komt van een vulkaan in Chili. Het bedrijf is een full-
service reclamebureau dat gespecialiseerd is in vormgeving en pre-press. 
Maar ook complete projecten zoals concept ontwikkeling en volledige 
campagnes worden door Vilarrica uitgevoerd.
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Uitgeverij van Westering is gespecialiseerd in het maken van tijdschriften. 
Op dit moment worden er een drietal tijdschriften door hen uitgegeven: 
Watching, Ekoland en Gezond Bouwen & Wonen. Ook werkt Uitgeverij van 
Westering aan de ontwikkeling van nieuwe tijdschriften.
Zoals hierboven te zien, is Vilarrica niet heel groot en ben ik dus niet op 
een bepaalde afdeling geplaatst. Binnen het bedrijf heb ik twee vaste 
werkplekken gehad. De eerste was een bureau met een Apple computer, 
de tweede werkplek was met een PC en een Apple ernaast. In het begin 
van het ontwikkelen van de spelletjes was de Apple nog snel genoeg, 
maar later had ik toch echt een PC nodig voor het ontwikkelen. Dit komt 
doordat Macromedia Flash eerst ontwikkelde voor de PC en daarna pas 
omzette voor de Apple, wat een trager product op de Apple dan op de PC 
opleverde. Vandaar dat ik naar een andere werkplek verhuisd ben. Verder 
zit ik af en toe nog op een andere werkplek, ook met een Apple computer, 
om de site www.adopteereenkip.nl aan te passen. Beide plekken waren 
in hetzelfde vertrek van het kantoor, op de benedenverdieping met in totaal 
zeven werkplekken. Verder wordt er meestal op vrijdag met z’n allen wat 
uitgebreider gelunched. 

3

De eerste 

werkplek

De tweede 

werkplek
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2 Opdrachtomschrijving(en)

2.1 Happy time

In opdracht van Jansen Post & Cocx bv moet een nieuwe website voor de 
kindercollectie van Prisma gemaakt worden.
De website bestaat uit:
 •  Ruim 20 pagina’s, sommige met ASP en/of Flash, het   

merendeel puur HTML*.
 •  Een tweetal spelletjes in Flash, te verstaan: “Horlogemakers  

spel” en “Prisma Tijdspel”.

Deze opdracht is voortgevloeid uit mijn verdiepingsfase waarin ik onder 
andere de requirements* en prototypes voor deze spelletjes heb gemaakt.

2.2 Content Management System

Bij Vilarrica wil men af van het elke keer handmatig updaten van de sites. 
Verder moet de consument meer interactief met de sites bezig kunnen zijn. 
Het betreft hiervoor de volgende sites: www.vilarrica.nl, www.vwg.net, 
www.ekoland.nl, www.gezondbouwenenwonen.nl en www.watching.nl. 
Dit zijn allen sites van Vilarrica zelf.

Met behulp van het CMS* moeten deze sites op een gebruikersvriendelijke 
manier te onderhouden zijn. Het moet voor mensen met weinig kennis van 
HTML en dergelijke makkelijk zijn om bepaalde onderdelen van een site 
te wijzigen. De volgende onderdelen moeten met behulp van het CMS 
makkelijk te beheren zijn:

4* Zie verklarende woordenlijst

•  Tekstuele en gedeeltelijk de grafische (afbeeldingen bij tekst) 
content;

• Het versturen, aanmelden en afmelden van/voor een nieuwsbrief;
• Elektronische betalingen;
• Poll(s)*;
• Weblog(s)* en
•  Uploads* naar de lokale server*, de server die dus bij Vilarrica 

in het gebouw staat, niet de webserver*, zodat klanten makkelijk 
hun advertenties kunnen uploaden.
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2.3  Analyse van processen binnen  

Vilarrica bv

Deze opdracht is een reflectie van de processen zoals die binnen Vilarrica 
verlopen voor het ontwikkelen van een website.
Na een consultatie met Fred Rorink is dit uitgebreid tot het houden van 
een kort onderzoekje onder het personeel dat antwoord geeft op de 
volgende vragen:
 • Wat gaat er nu mis?
 • Wat kan beter?
 • Wat mag niet mis gaan?

Vervolgens moet het initiële proces (tot en met prototype) in kaart gebracht 
worden in de vorm van een workflow proces beschrijving*. Dan moet 
geïdentificeerd worden waar het vaak fout loopt. 
Dit alles zal resulteren in een projecthandboek, waarin omschreven staat 
wie wat doet, wanneer en wie verantwoordelijk is voor wat.

5* Zie verklarende woordenlijst
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3 Uitwerking van de 

opdracht(en)

3.1 Happy time

Het project is begonnen door de vraag van Cees Westland (brandmanager 
Prisma) in oktober 2005 om een nieuwe website te ontwikkelen voor de 
kindercollectie van Prisma. Dit kwam naar aanleiding van het feit dat er te 
weinig respons was op het drukwerk dat Prisma hiervoor al uitgaf. Jaap 
suggereerde om kinderen beter te bereiken een paar leuke spelletjes voor 
op de website te ontwikkelen, hier stemde Cees mee in. Hierna is de 
opdracht van de spelletjes bij mij komen te liggen en ben ik begonnen met 
een planning te maken.

Aan de hand van de planning heb ik een stappenplan geschreven waarin 
de uitwerking van de verschillende onderdelen was opgenomen. Voor 
het maken van de planning ben ik vooral uitgegaan van het oogpunt van 
interaction design en heb ik gebruik gemaakt van het “Volere proces” 
http://www.volere.co.uk/. Dit is een duidelijk stappenplan om een 
interactief product te ontwikkelen.

Na het uitwerken van het stappenplan is begonnen om invulling te geven 
aan de onderdelen uit de planning, dit is veelal op chronologische volgorde 
gebeurd. Ik zal deze volgorde dus ook hier aanhouden.

Om duidelijker te krijgen om wat voor product het ging is eerst een product 
omschrijving gemaakt. Deze gaf antwoord op de volgende vragen:
 • Wat is het doel van het project?
 •  Wie zijn de belanghebbenden? Waarbij belanghebbende zo  

breed mogelijk genomen dient te worden.
 • Wie gebruiken het product?

De volgende stap was het verkrijgen van de needs* and requirements. 
Voor het onderdeel needs is gebruik gemaakt van een essential use case* 
voor elk spel, om te bepalen hoe een gebruiker een bepaalde taak uitvoert. 
Er is per spel één essential use case gekomen, die het hele spel verloop 
omschreef.
Elk requirement wordt vastgelegd aan de hand van een template (sjabloon). 
De eerste requirements vloeiden voort uit de product omschrijving en de 
essential use case. De overige requirements ontstonden door overleg met 
de klant, overleg met collega’s, brainstormen en zelf goed nadenken.

6* Zie verklarende woordenlijst
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Hierna werd het allemaal een stuk chaotischer. Alles ging door en naast 
elkaar te lopen. Op het ene moment werd een essential use case weer 
aangepast en daarmee veranderden ook de requirements. Verder moest er 
vast begonnen worden met het programmeren voor de games, omdat de 
opdrachtgever graag bijna af zijnde producten ziet. Dit bracht dan soms 
ook weer wijzigingen in de essential use cases of requirements met zich 
mee, omdat een bepaald idee programmeertechnisch gezien niet of niet 
goed haalbaar was. En zo blijf je bezig met veranderen. Nu is het uiteraard 
de bedoeling dat requirements blijven veranderden, maar zoals het nu ging 
zat er weinig structuur in.
Dit komt volgens Jeroen, de art director bij Vilarrica, (en ik geef hem daar 
gelijk in) door het feit dat de klant eigenlijk zelf niet goed wist wat hij met 
het geheel wilde. Wij hebben veelal zelf de inhoud van de website moeten 
invullen. Vanuit Cees Westland was er verder ook weinig interesse in de 
ontwikkeling van de website en de spelletjes.

Toen er een aantal requirements klaar lagen 
kon er worden begonnen met de eerste 
ontwerpen voor de spelletjes. Hier ben ik 
samen met een andere stagiair, Dwain, 
mee aan de slag gegaan, omdat hij ook het 
ontwerp voor de (kinder)website van Prisma 
moest maken. Doordat het ontwerp voor 
de website nog niet vast stond was het 
vrij moeilijk om voor de spelletjes tot een 
ontwerp te komen. Uiteindelijk heeft Jeroen 
onze ideeën en schetsen erbij gepakt 
en een totaal ontwerp gemaakt. Tijdens 
deze periode is ook geëxperimenteerd om 
gegevens vanuit Flash naar een database 
te versturen. Dit gebeurde in de taal PHP*.

Het ontwikkelen en evalueren van een low-fidelity prototype* zou de 
volgende stap zijn. Dit is er echter gedeeltelijk bij in geschoten. Voor het 
spelletje dat kinderen leert klok kijken heb ik nog wel een low-fidelity 
prototype gemaakt. Met dit prototype hebben we even gespeeld en zijn 
we al snel tot de conclusie gekomen dat er een aantal onderdelen toch 
niet helemaal goed zaten. Zo werd er te veel informatie op één scherm 
gestopt. Er waren namelijk vier elementen die een tijd aangaven, dat is erg 
verwarrend.

Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met het high-fidelity prototype* 
voor het leren klok kijken spel. Dit is een bijna volledig werkende versie 
van het spel gemaakt in Flash. We hebben wel een paar korte quick and 

7

De happy Time Website

* Zie verklarende woordenlijst



8

dirty tests* gedaan, waar uit bleek dat geluid bij het spel erg belangrijk is. 
Verder bleek ook dat het vastpakken van de wijzers soms moeilijk is.
Uit het high-fidelity prototype van het puzzelspel kwam onder andere naar 
voren dat sommige stukken moeilijk te pakken zijn. Ook was een geluid 
noodzakelijk om aan te geven of een stuk al dan niet op de goede plek lag. 

De bovenstaande stappen zijn allemaal uitgevoerd tijdens mijn 
verdiepingsfase binnen Vilarrica. De komende stappen zijn onderdeel 
van mijn afstudeerfase. Ik vind het noodzakelijk om bovenstaande 
stappen te noemen, omdat dit een wezenlijk onderdeel uitmaakte van 
het gehele ontwikkelproces van de spelletjes. Het gehele verslag van de 
verdiepingsfase is te vinden in Bijlage I.

De implementatie en test fase volgde hierop. Doordat de high-fidelity 
prototypes zo ontwikkeld waren dat ze hergebruikt konden worden is 
voor de implementatie een hoop tijd bespaard. Telkens werd er een 
nieuwe versie van het spel gemaakt, die werd getest en daarna werden 
de opmerkingen weer meegenomen in de verdere implementatie. Een 
tegenvaller in deze periode was dat de verbinding met de database 
niet zoals verwacht via PHP maar ASP 
moest. Hier was nog geen kennis over in 
huis en moest dus aangeleerd worden. 
Ook moest er intern een server volledig 
ingericht worden om te kunnen testen 
hiermee. Deze taken moest ik toen op 
me nemen. Na een ruime week had ik de 
server aan het werken in combinatie met 
MS SQL en de nodige beheer software. 
Een aantal weken later had ik ASP goed 
genoeg onder de knie om aan de slag te 
kunnen gaan voor de spelletjes. Al met al 
heb ik het binnen ruim een maand voor 
elkaar gekregen om een nieuwe programmeertaal te leren.
De oplevering bracht ook nog problemen met zich mee, omdat de host 
(Great) van Prisma in het begin niet al te behulpzaam was om mee te 
werken met het oplossen van een probleem. De door ons uitvoerig geteste 
ASP scripts bleken bij Great niet te werken. Na bijna een maand van heen 
en weer gebeld te hebben werd het probleem eindelijk opgelost. Het bleek 
een fout bij Great te zijn.

8

Het Horlogemakersspel

* Zie verklarende woordenlijst
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De spelletjes zijn in juni 2006 opgeleverd. Hierna volgden nog een aantal 
op- en aanmerkingen vanuit de klant, die nu doorgevoerd / opgelost zijn. 
De website was al eerder opgeleverd in maart 2006. Na de ontwerpfase 
van de spelletjes en de website, dit liep samen omdat die op elkaar 
moesten aansluiten, is de site gerealiseerd. Tijdens het ontwikkelen van 
de website zijn er nog extra functies toegevoegd. Door werkelijk met 
de site bezig te zijn, ontstond er meer gevoel voor wat er nog miste. Dit 
leverde dan wel extra (ongepland) werk op, maar zorgde wel voor een 
beter eindresultaat. Wel moest de website opeens met spoed ontwikkeld 
worden, omdat de folders waarop de website vermeld stond te vroeg 
waren uitgegeven.
Na deze oplevering kwam er meer druk vanuit Jaap, onze directeur, om de 
spelletjes af te krijgen, omdat deze al op de website gepromoot werden. 
Het vreemde is ook hier weer dat er meer druk vanuit Jaap, dan vanuit de 
klant kwam.

9
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3.2 Content Management System

Deze opdracht liep gedeeltelijk parallel met de laatste fase van de Happy 
Time opdracht, vooral omdat ik hiervoor op een gegeven moment erg 
lang moest wachten op de reactie van derden. Ik ben begonnen met 
eerst goed te overleggen met de opdrachtgever (Jaap van Westering). Uit 
onze gesprekken kwam naar voren dat ik het beste eerst een analyse kon 
maken van de huidige websites (www.vilarrica.nl, www.vwg.net, www.
ekoland.nl, www.gezondbouwenenwonen.nl en www.watching.nl) om 
te kijken wat er overeenkomt en wat niet. Om zo vervolgens te kunnen 
bespreken hoe we de discrepanties het beste kunnen oplossen. 
Aan de hand van deze besprekingen ben ik begonnen om een plan van 
aanpak te schrijven voor dit project (te vinden in Bijlage II). Tijdens het 
schrijven van het plan van aanpak heb ik zeer veel overlegd over wat er 
wel en niet in het CMS moet komen. Op deze manier is de opdrachtgever 
erg betrokken bij het project, wat er voor zorgt dat er uiteindelijk een beter 
product geleverd wordt.
Tevens ben ik parallel hieraan al bezig geweest met het zoeken naar 
kant en klare oplossingen die toegepast kunnen worden in het CMS. Zo 
heb ik bij Yahoo een handige set met tools, de Yahoo! UI components1, 
gevonden voor onderdelen van een website die vaak gebruikt worden. 
Zoals kalenders en geanimeerde pagina’s. Verder heb ik een kant en klare 
Rich Text Editor*, om op een webpagina te gebruiken, gevonden en mee 
geëxperimenteerd.
Helaas was er, door het uitlopen van het Happy Time project, te weinig 
tijd in mijn afstudeerperiode om dit project af te ronden. Hierdoor is het 
genoemde plan van aanpak niet volledig.
Om bovenstaande reden is de analyse van de processen binnen Vilarrica 
(zie 3.3) aan mijn afstudeeropdrachten toegevoegd.
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3.3   Analyse van processen binnen  

Vilarrica bv

Doordat het Happy Time project vertraging opliep, waardoor het 
ontwikkelen van een volledig CMS onmogelijk werd, is deze opdracht 
toegevoegd aan mijn afstudeeropdrachten.

Na een gesprek met Dick van der Meulen, mijn afstudeerbegeleider, en 
Jaap van Westering, bedrijfsbegeleider, kwamen we tot de conclusie dat 
het verstandig zou zijn om een reflectie te schrijven over hoe de processen 
binnen Vilarrica lopen. Dick gaf aan om een consult met Fred Rorink 
hierover te hebben, omdat hij op dat gebied specialist is.
Kort daarop heb ik dus een afspraak gemaakt met Fred. Voor ons 
gesprek heb ik eerst mijn gedachten over de processen binnen Vilarrica 
op papier gezet, terug te vinden in 3.1. Uit het consult kwam de volledige 
opdrachtomschrijving naar voren, zoals te vinden in “2.3 Analyse van 
processen binnen Vilarrica bv”. Ook heb ik van Fred een drietal readers 
met leestips meegekregen om te bestuderen. Deze heb ik tijdens mijn reis 
door Amerika gelezen. 
Tijdens deze reis heb ik een email naar het personeel rondgestuurd om 
vast na te denken over de vraag: “Noem 5 punten die verbeterd moeten 
worden met betrekking tot het maken van websites.” Bij terugkomst bleek 
dat de vraag op meerdere manieren geïnterpreteerd kon worden, dus heb 
ik erbij uitgelegd dat het om de processen ging en niet om bijvoorbeeld 
hoe je een website maakt en met welk programma. De antwoorden op 
deze vraag heb ik verzameld en ondertussen ben ik ook bezig geweest 
met het in kaart brengen van de huidige situatie. Om dit te bereiken heb 
ik eerst zelf het proces uitgedacht aan de hand van mijn eigen ervaring 
binnen het bedrijf. Vervolgens heb ik dit besproken met Jaap, de directeur, 
om daarna mijn versie aan te passen en compleet te krijgen.
Hierna heb ik, aan de hand van de door mij geïdentificeerde problemen 
en de punten die het personeel aangaf als antwoord op mijn rondvraag, 
aanbevelingen geschreven en een nieuw procesverloop opgesteld. Ook dit 
is besproken met de directeur en daar waar wenselijk aangepast.
Dit alles is vastgelegd in het verslag dat te vinden is in Bijlage III.

11
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4 Resultaten

4.1 Happy time

Door het uitvoeren van deze opdracht zijn er een tweetal spelletjes 
ontwikkeld en een twintigtal webpagina’s. Ik zal dit illustreren aan de 
hand van een aantal afbeeldingen. Bij elke afbeelding (of groep van 
afbeeldingen) hieronder zal ik een korte uitleg geven over wat mijn 
werkzaamheden daaraan waren. Eerst behandel ik de website en daarna 
de spelletjes.

Boven:
Deze pagina’s waren het makkelijkst om te maken. Ze bevatten slechts 
simpele effecten om de pagina’s wat op te leuken. Ik verwissel plaatjes als 
je met de muis over een bepaald onderdeel gaat.
Op de eerste pagina zullen de woorden “boys“ en “girls” oplichten als je 
de muis er overheen houdt. De twee karakters sluiten hun ogen als de 
muis over hen heen beweegt.
De volgende twee pagina’s, de boys en girls collectie, werken beiden 
hetzelfde. Bij boys zal de gekraste lijn verspringen als je er met de muis 
overheen gaat, bij girls de bloemen. Ook zal elk icoon een omlijning krijgen 
als je er met de muis overheen gaat.
Op de laatste pagina krijgt het karakter een verrekijker in zijn handen als je 
de muis over hem heen beweegt.
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Links:
Als je de muis over een bepaald 
woord houdt komt er een venstertje 
met uitleg over het bepaalde woord 
en eventueel nog een link naar 
verdere informatie.
Door de muis over de verschillende 
onderdelen van het horloge aan 
de rechterkant te houden krijg je 
te zien wat welk onderdeel is. Dit 
om de link te leggen tussen de 
woorden aan de linkerkant en een 
werkelijk horloge. Het horloge loopt 
ook op tijd. Deze kleine applicatie is 
gemaakt in Flash.

Rechts:
Er verschijnt een extra informatie 
venstertje als je de muis over de 
onderste link op de pagina beweegt. 
Dit is gemaakt met JavaScript.

Rechts:
De spelletjes pagina met de 
topscoorders van het horlogemakers 
spel. De scores worden uit de MS 
SQL database opgevraagd door 
deze ASP pagina.

Links:
Het menu van het Tijdspel. Hier kom 
je nadat het spel geladen is. Op de 
achtergrond beweegt vanalles. Dit 
spel is bedoeld om kleine kinderen 
te leren klok kijken.
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Links:
Als je een niveau gehaald hebt krijg 
je een leuke beloning. Deze verschilt 
per niveau. Hiervoor heb ik een los 
applicatietje in elkaar gezet om 
snel verschillende effecten mee te 
maken.

Rechts:
Als je alle niveaus hebt gehaald krijg 
je een diploma. Hierop kan je naam 
ingevuld worden om het diploma 
vervolgens te printen.

Links:
Dit is het menu van het horloge-
makers spel. Het doel van het spel 
is om het kapot gevallen horloge 
zo snel mogelijk weer in elkaar te 
zetten.

Rechts:
Een tweede menu met spel opties. 
Bijna elk object hier reageert als je 
er met de muis overheen gaat.

Rechts:
Per ronde wordt de tijd, waarop 
je het horloge moet zetten, 
uitgesproken en is het ook te zien 
op het bordje dat Ine vasthoudt. 
Als je de wijzers op de juiste plek 
sleept krijg je daar automatisch 
bericht over en ga je door naar de 
volgende ronde.
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Verder is er nu bij Vilarrica een werkende IIS* webserver met ASP, MS 
SQL en transact-SQL*. Tevens heeft het mij kennis van het installeren 
van een webserver met IIS opgeleverd en ben ik bekend met een nieuwe 
programmeertaal. Ook kan ik nu, door het ontwikkelen van de spelletjes, 
met recht zeggen dat ik een gevorderde ActionScript 2 programmeur ben. 
En dan zijn er natuurlijk ook nog alle sociale vlakken waarop ik een hoop 
geleerd heb. Ik communiceer nu beter met iemand die weinig of geen 
verstand van technische zaken heeft. Verder heb ik geleerd dat als je niet 
van te voren hele duidelijke afspraken maakt, je een hoop tijd verliest met 
het zoeken naar oplossingen als je met de werkelijke implementatie bezig 
bent.

* Zie verklarende woordenlijst

Links:
Het is de bedoeling om de puzzel 
zo snel mogelijk, in de juiste 
volgorde, in elkaar te zetten. Je tijd 
is rechts bovenin te zien.

Links:
Als je een top 10 tijd haalt wordt 
je gevraagd om je gegevens in 
te vullen. De nummer één van 
de maand krijgt een leuk horloge 
toegestuurd. 
De top 10 wordt aan het eind van 
de maand automatisch aan de 
beheerder verstuurd.

Rechts:
Als de puzzel opgelost is, wordt 
aan de hand van huidige scores, 
weergegeven wat voor type score 
je hebt. Er zijn de volgende niveaus: 
beginner, gemiddeld, expert en 
nummer één.
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4.2 Content Management System

Het enige concrete resultaat van dit onderdeel is een korte analyse 
van de informatie structuur van de websites beheerd door Vilarrica, 
te verstaan: www.vilarrica.nl, www.vwg.net, www.ekoland.nl, www.
gezondbouwenenwonen.nl en www.watching.nl. Verder is er een erg 
ruwe versie van het plan van aanpak voor dit project, met nog een aantal 
openstaande vragen. Dit plan is te vinden in Bijlage II.

4.3  Analyse van processen binnen  

Vilarrica bv

De analyse van processen binnen Vilarrica levert een document met onder 
andere een project handboek, voor het ontwikkelen van websites, op. Het 
betreffende document is te vinden in Bijlage III. Het maken van het project 
handboek leverde ook een hoop inzicht op in de huidige processen en 
problemen daarmee binnen Vilarrica.
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5  Conclusies t.a.v. de  

opdrachten

5.1 Happy time

Van dit project heb ik zeer veel geleerd. Zowel op technisch als sociaal 
gebied. Op het technische vlak heb ik erg veel kennis vergaard over 
ActionScript 2. De basis heb ik geleerd uit boeken en specifieke kennis 
was veelal op het forum van Actionscript.org te vinden of anders was er 
wel iemand die antwoord op mijn vraag wist te geven. Maar het meeste 
heb ik geleerd door veel uit te proberen en te experimenten.
Ik ben er op de harde manier achter gekomen dat de stelling “assumption 
is the mother of all fuckups” erg waar is. Door aan te nemen dat de 
webserver met PHP en MySQL* zou werken kwam ik er pas in een vrij 
laat stadium achter dat dit niet zo was. Men bleek bij Prisma met ASP en 
MSSQL te werken. Dit leverde echter wel een mooie test op om te zien 
hoe snel ik mij kan aanpassen aan een nieuw systeem en taal. Binnen 
een maand had ik alles aan de praat, naar mijn mening is de test dus erg 
geslaagd.

Aan de sociale kant van dit project heb ik vooral geleerd dat je de juiste 
druk moet uitoefenen om je zaken bij derden te regelen. Zoals in 3.1 
vermeld, duurde het bijna een maand om een probleem met de host 
(Great) van Prisma op te lossen. Pas nadat ik de slechte samenwerking 
met Great bij het hoofd automatisering van Prisma had gemeld kwam er 
schot in de zaak, vooral omdat hij achter Great aangebeld had.
Tevens bewees ook dit project weer dat je van te voren erg goede 
afspraken moet maken, voordat je iets gaat bouwen. Nu waren er telkens 
tijdens het ontwikkelen van de spelletjes nog dingen die weer toegevoegd 
of aangepast moesten worden. Dit kost extra tijd en zorgt ervoor dat het 
project uitloopt. Zulke dingen gebeuren natuurlijk bijna altijd, maar een 
hoop had van te voren al bedacht kunnen worden.

* Zie verklarende woordenlijst
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5.2 Content Management System

Door dit project heb ik nog eens bevestigd gekregen dat het werkelijk 
van belang is om, eerst veel vragen te stellen voordat je iets begint te 
ontwikkelen. Eerst vrij algemene vragen en dan steeds specifiekere. Om 
vervolgens precies te gaan afbakenen wat er wel, maar ook wat er niet 
moet gebeuren. Hierna bekijk je welke eisen en beperkingen er zijn, om 
daarna de cruciale succes factoren te bepalen. Met andere woorden, 
waarop staat of valt het project? Als dit allemaal bekend is, kan over de 
aanpak van het project nagedacht worden. Dit geeft je meteen een erg 
goed beeld van wat er allemaal voor het project nodig is. Hierna zou de 
stap “projectinrichting en voorwaarden” uitgevoerd moeten worden. Hierin 
wordt gekeken naar de projectorganisatie, welk personeel nodig is, welke 
administratieve procedures van toepassing zijn, financiële zaken worden 
behandeld, welke informatie (als rapporten en dergelijke) rond het project 
van belang zijn en welke techniek toegepast moet worden. Daarna kan de 
planning gemaakt worden. Deze laatste twee stappen heb ik helaas voor 
dit project niet kunnen uitvoeren.

Een andere conclusie die ik uit dit project kan trekken is dat contact met de 
opdrachtgever erg belangrijk is. Het levert een hogere klantbetrokkenheid 
op en daarmee een beter product. Door het vele overleg werd een stuk 
sneller duidelijk wat precies de bedoeling van het project is.

5.3  Analyse van processen binnen  

Vilarrica bv

Aan de hand van deze analyse is mij een stuk duidelijker geworden hoe het 
bedrijf werkelijk in elkaar zit. Uiteraard was mij dit al grotendeels bekend, 
omdat ik hier nu al bijna een jaar stage loop. Echter zorgde dit voor de 
invulling van de details. Ik heb gezien hoe de processen binnen Vilarrica 
lopen, hoe het zou moeten volgens het boekje en hoe dit het beste is toe 
te passen voor Vilarrica.
Ook heeft deze opdracht mij erg nieuwsgierig gemaakt naar de ISO 
normen voor de kwaliteitszorg. Helaas was daar te weinig tijd voor om 
dieper op in te gaan.
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6  Evaluatie van de  

persoonlijke doelstellingen
De volgende doelstellingen zijn geformuleerd in mijn laatste versie van 
het POP de dato 16 maart 2006. De volledige versie van mijn POP2 is te 
vinden in Bijlage IV.

De specialiteiten die ik moet ontwikkelen om aan te sluiten bij mijn 
beroepsbeeld zijn:
 •  Goede kennis van (minimaal) PHP, ASP en MySQL, MS SQL en  

postgreSQL*.
 • Goede kennis van ActionScript (2) voor Flash.
 • Efficiënt kunnen programmeren.
 •  Interactieve producten kunnen ontwerpen aan de hand van de  

interaction design principes3.
 
Aan het eind van de opleiding wil ik goed overweg kunnen met (minimaal) 
PHP, MySQL, ActionScript (2) en interactieve producten kunnen ontwerpen 
aan de hand van de interaction design principes.
Verder wil ik goed met Photoshop* kunnen omgaan, omdat je toch nog 
vaak ontwerpen zal moeten uitknippen en misschien aanpassen om er een 
website of game van te kunnen maken.

Aan mijn PHP en MySQL vaardigheden heb ik in mijn afstudeerperiode 
weinig tot niet gewerkt. Dat is geen probleem aangezien mijn kennis 
van beide voor deze periode al goed te noemen is. Wel heb ik binnen 
mijn afstudeerbedrijf veel geleerd over ASP en MS SQL. Vooral door 
het uitvoeren van de Happy Time opdracht. Dit bracht mij tevens tot het 
aanleren van transact-SQL. Mijn kennis over postgreSQL heb ik opgedaan 
tijdens de werkzaamheden voor mijn vorige stageplaats, BumbleBeast, 
waar ik nu parttime in dienst ben.
Een goede kennis van ActionScript 2 vloeide voort uit mijn oriëntatie 
periode, in de verdiepingsfase en tijdens het ontwikkelen van de twee 
spelletjes voor Prisma heb ik me hier nog verder in gespecialiseerd.
Om efficiënter te leren programmeren heb ik me tijdens de oriëntatie 
periode verdiept in UML*, voor onder andere het maken van 
klassendiagrammen*. Hier heb ik tijdens mijn afstuderen ook gebruik van 
gemaakt en ik probeer ook alles zo veel mogelijk object georiënteerd op te 
lossen.

2 Persoonlijk OpleidingsPlan

* Zie verklarende woordenlijst
3 Terug te vinden in het verslag van de verdiepingsfase in Bijlage I



20

De twee spelletjes voor Prisma zijn ontworpen aan de hand van interaction 
design principes. Dit is vooral gebeurd tijdens mijn verdiepingsfase. Maar 
ik weet nu wel zeker, dat dit erg nuttig is voor grote projecten.
Mijn Photoshop vaardigheden waren al goed voordat ik aan mijn 
afstuderen begon. Tijdens mijn afstudeerstage heb ik nog wat extra 
trucjes geleerd en ook nog leren werken met een oudere versie (5.0) van 
Photoshop dan waar ik zelf mee bekend was.

Naast de doelstellingen uit mijn POP heb ik nog een aantal nieuwe 
vaardigheden aangeleerd of verbeterd. Iets wat nieuw was voor mij was 
het werken met XML*, waar ik gebruik van heb gemaakt om de scores van 
het horlogemakers spel te versturen naar de database.
Mijn vaardigheden met HTML en CSS* heb ik ook verbeterd, door elk 
bestand te valideren4 op de pagina van het W3C5.
Verder heb ik ook nog aan mijn communicatieve vaardigheden gewerkt 
en gemerkt dat je sommige technische elementen toch echt goed moet 
uitleggen om een niet technisch persoon het te laten begrijpen. Dit gold 
vooral bij het geven van adviezen over wat grafisch (in combinatie met de 
techniek) gezien mogelijk is.

* Zie verklarende woordenlijst
4 Voor HTML: http://validator.w3.org/ en voor CSS: http://jigsaw.w3.org/css-validator/
5 World Wide Web Consortium
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Verklarende woordenlijst
ActionScript (AS)
ActionScript is de scripttaal van Adobe (voorheen Macromedia) Flash. 
Hiermee kan je interactiviteit aan Flash animaties of filmpjes toevoegen. 
Versie 1.0 van ActionScript werd geïntroduceerd met Flash 5 (2000). Met 
Flash MX 2004 (2003) introduceerde Macromedia ActionScript 2.0, dat een 
stuk krachtiger is dan AS 1.0. Nu heb je onder andere ook de mogelijkheid 
om object georiënteerd te werken. Kort geleden is AS 3.0 uitgebracht met 
nog meer programmeer mogelijkheden.

Active Server Pages (ASP)
Active Server Pages is een door Microsoft ontwikkelde technologie 
om dynamisch webpagina’s en complete websites te genereren. Met 
dynamisch wordt in dit verband bedoeld dat dezelfde code op de 
webserver verschillende resultaten in de browser kan geven. Dit staat dan 
tegenover statische webpagina’s waarbij de HTML code simpelweg door 
de webserver onbewerkt naar de browser wordt opgestuurd.

Content Management System (CMS)
Een Content Management System, afgekort CMS, wordt gebruikt voor het 
beheren van webpagina’s. Het maakt het mensen met weinig kennis van 
HTML en dergelijke makkelijk om bepaalde onderdelen van een website te 
wijzigen.

Essential use case
Dit beschrijft in steekwoorden hoe een gebruiker een bepaalde taak 
uitvoert.

Flash
Adobe Flash is een computerprogramma waarmee je animaties, korte 
filmpjes, volledige websites en zelfs spelletjes kan maken.

HyperText Markup Language (HTML)
HTML, de afkorting voor HyperText Markup Language, is een taal voor de 
opmaak van documenten. Dit wordt vooral op internet gebruikt voor de 
opmaak van webpagina’s.

Internet Information Services (IIS)
IIS staat voor Microsoft Internet Information Services. Dit is een webserver 
voor  Windows-machines. Een concurrent van IIS is Apache, die op bijna 
elk systeem kan worden gebruikt.
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Klassendiagram
Een klassendiagram wordt gebruikt bij het ontwerpen van software. Het 
bevat de klassen (verzameling van objecten met dezelfde eigenschappen) 
in het systeem, hun attributen (de informatie die door een object beheerd 
wordt), operaties (een service die een object levert) en associaties (een 
structurele relatie tussen twee klassen). Het klassendiagram is een model, 
het beschrijft de structuur waaraan de objecten uit die klassen gebonden 
zijn.

MS SQL
MS SQL, kort voor Microsoft SQL Server, is een database systeem 
ontwikkeld door Microsoft. Dit database systeem werkt goed samen in 
combinatie met IIS.

MySQL
MySQL is een opensource database systeem. Het wordt vooral gebruikt 
voor toepassing zoals fora en gastenboeken.

Needs
Dit geeft aan wie de doelgroep is en op welke manier een interactief 
product hen zou kunnen ondersteunen.

Open-source
Open-sourcesoftware is computerprogrammatuur waarvan de broncode in 
te kijken en te veranderen is.

Photoshop
Een grafisch computerprogramma van Adobe om digitale afbeeldingen 
mee te maken en/of te bewerken.

PHP
PHP is een scripttaal, die hoofdzakelijk wordt gebruikt om op webservers 
dynamisch webpagina’s te creëren. PHP: Hypertext Preprocessor. Dit 
geeft meteen aan waar de taal het meest voor gebruikt wordt.

Poll
Letterlijk vertaald uit het engels betekent dit opiniepeiling. In dit verslag 
gebruikt als opiniepeiling op een webpagina. Er wordt één vraag gesteld 
en de gebruiker kan kiezen uit een aantal vaste antwoorden.

postgreSQL
postgreSQL (uitgesproken als poost-kress-Q-L) is een opensource 
database systeem. Het project wordt geleid door Michael Stonebraker.
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Pre-press
In het pre-press proces zorgt men ervoor dat documenten druktechnisch 
in orde worden gemaakt. Hierdoor komen kleuren, aflopen en dergelijke uit 
de pers zoals bedoeld door degene die het pre-press proces doorlopen 
heeft.

Requirement
Een requirement is een stelling over een toekomstig product dat 
specificeert wat het moet doen of hoe het moet presteren.

Rich Text Editor
Een tekstverwerker, die onder andere gebruikt kan worden in een CMS, 
met ruime opmaak mogelijkheden.

Server
Een fysieke computer die diensten verleent aan andere programma’s. 
Voorbeelden van servers: webserver, mailserver, databaseserver en FTP-
server.
Structured Query Language (SQL)
SQL staat voor Structured Query Language en is een standaard 
taal om te communiceren met een database. SQL kan met bijna alle 
databasesystemen worden gebruikt.

Transact-SQL
Transact-SQL is een dialect van SQL, T-SQL of Transact-SQL. Dit is 
een uitbreiding van SQL92, de ISO-standaard voor SQL die in 1992 is 
vastgelegd. De uitbreidingen in T-SQL bestaan voornamelijk uit extra 
mogelijkheden voor gebruik in opgeslagen procedures en beïnvloeden de 
manier waarop transacties worden beschreven.

Unified Modeling Language (UML)
UML is een visuele modelleertaal die is ontworpen om object georiënteerde 
analyses en ontwerpen voor informatiesystemen te kunnen maken. Een 
veel gebruikt UML-diagram is het klassendiagram.

Upload
Vanuit een lokale computer een bestand (of bestanden) op een server 
zetten. Meestal wordt dit gebruikt om bestanden te publiceren op het 
internet.

Weblog
Een weblog of blog is een pagina die regelmatig bijgewerkt wordt, soms 
meer dan eens per dag. Het bestaat uit artikelen die op chronologische 
volgorde worden weergegeven. Men kan vaak ook reactie geven op een 
artikel.
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Webserver
Een computerprogramma geïnstalleerd op een server, die er voor zorgt 
dat men (onder andere) de webpagina’s die op de webserver staan kan 
bezoeken via het internet.

Workflow proces beschrijving
Een beschrijving van werkstromen binnen een bedrijfsproces, meestal 
weergegeven in een kort maar krachtig diagram.

eXtensible Markup Language (XML)
eXtensible Markup Language is een standaard die gebruikt wordt 
om gegevens op een gestructureerde manier vast te leggen. Het is 
vergelijkbaar met HTML, maar hier is de structuur van de informatie 
belangrijker dan de manier waarop de informatie weergegeven wordt.
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InleidingInleiding

In dit verslag beschrijf  ik de verschillende onderdelen die ik heb uitgevoerd voor mijn 
verdiepingsfase. Deze periode heb ik doorgebracht bij het reclamebureau Vilarrica in 
Baarn. Ik ben vooral bezig geweest met Interaction Design, maar ook met een stuk 
Gaming. Op het gebied van Interaction Design heb ik me bezig gehouden met een 
tweetal games voor Prisma. Voor het onderdeel Gaming heb ik mijn Pong spel uit de 
oriëntatie fase uitgebreid.
Het eerste hoofdstuk beschrijft wat ik heb gedaan om de benodigde documenten voor 
Interaction Design op te zetten. Hierna bespreek ik hoe ik Flash heb leren combineren 
met PHP. Dit wordt gevolgd door het verkrijgen van de requirements voor de twee games. 
Hier op volgend komt een hoofdstuk over het ontwikkelen van de twee prototypes voor 
de games. Ter afsluiting zal ik nog een conclusie trekken over het geheel.
De indeling in hoofdstukken is gebaseerd op hoe ik mijn ECTS’en heb verdeeld voor 
de verdiepingsfase. Ik probeer zo veel mogelijk de verschillende onderwerpen op 
chronologische volgorde te vertellen, dit is echter niet altijd mogelijk omdat er een 
aantal dingen door elkaar heen liepen.
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Het opzetten 
van de 
b e n o d i g d e 
documenten voor 

Het opzetten van de 

benodigde documenten voor 

Interaction Design

Afronding door: Aanleveren van een document.
Docent: H. Paassen.

Om uit te zoeken wat ik allemaal precies nodig heb om goed aan de slag te gaan met 
Interaction Design heb ik eerst het boek “Interaction Design” van Preece, Rogers en 
Sharp helemaal uitgelezen. Ik had hier al een aantal hoofdstukken van gelezen voor 
mijn oriëntatie, maar nu wilde ik toch meer weten.
Aan de hand van de informatie uit het boek heb ik eerst een aantal onderdelen 
geselecteerd die ik wilde doorlopen in het hele ontwikkelingsproces van de games. 
Hier heb ik vervolgens een planning voor gemaakt, zoals te vinden in Bijlage I. Hierna 
ben ik voor de verschillende onderdelen gaan kijken hoe ik die verder kon uitwerken op 
papier en welke documenten dit eventueel zou opleveren. Hieruit is mijn stappenplan 
ontstaan, te vinden in Bijlage II.
Voor de invulling van dit document heb ik vooral gebruik gemaakt van het hierboven 
genoemde boek en het “Volere proces”. Dit proces is ook genoemd in het boek, het 
leek mij een erg verstandig systeem en daar heb ik dus wat meer over opgezocht. Het 
bleek dat je voor studiedoeleinden een document, van zo’n 
zestig pagina’s, dat het proces beschrijft gratis mag 
downloaden van de Volere website 
(http://www.volere.co.uk/). 
Verder wou ik ook graag gebruik maken van de ISO 
standaard ISO 14915-1, die een aantal design principes, 
requirements en aanbevelingen voor multimedia 
gebruikers interfaces geeft. Helaas was deze niet gratis 
of  ergens te vinden en had school er ook geen kopie 
van. Een exemplaar kopen kost vijfenveertig euro, dat 
is toch wat te veel voor een document van slechts twaalf  
pagina’s.
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PHP leren 
combineren met 
Flash

PHP leren combineren 

met Flash

Afronding door: Een werkend product, mijn Pong uit 
de oriëntatie fase, uit te breiden met het opslaan 
van de scores in een database.
Docent: E. P. Lecluse.

Voor dit onderdeel ben ik begonnen met het lezen van het boek ”Flash and XML – 
A Developer’s Guide” geschreven door Jacobson en Jacobson. Dit begon met een 
algemeen stuk over Flash en ActionScript. Daarna werd er uitgebreid gesproken over 
hoe XML in elkaar steekt. Vervolgens werd er per hoofdstuk steeds meer behandeld 
over hoe Flash met XML, PHP en mySQL te combineren is. Ieder hoofdstuk maakte 
een kleine applicatie of  breidde een applicatie uit het vorige hoofdstuk uit. Zo kreeg je 
telkens meer kennis en wist je dit aan het eind van elk hoofdstuk ook toe te passen.
Helaas is dit al een wat ouder boek, uitgegeven in december 2001, en waren alle 
voorbeelden in ActionScript 1.0 geschreven. Ik ben zelf  bekend met de nieuwere en 
betere versie hiervan, ActionScript 2.0 (AS2). Ik heb dus ook geprobeerd de voorbeelden 
zo veel mogelijk aan te passen aan AS2, omdat dit meer en meer gebruikt wordt en 
omdat je daarmee veel beter object georiënteerd kan programmeren. Hierdoor duurde 
het doorlopen van het boek wel wat langer, maar dan was alle code wel erg netjes.
Het boek gaf  mij eigenlijk al bijna een kant en klare oplossing voor hoe ik de scores van 
het Pong spel wilde opslaan. Ik heb het als volgt opgelost.

- Flash stuurt een stuk XML naar een PHP-script. 
- Het PHP-script analyseert dit stuk XML, maakt contact met mySQL en slaat de 
gegevens op in de database.
- Tenslotte stuurt het PHP-script weer een stukje XML terug naar Flash om aan te 
geven of  het opslaan van de gegevens al dan niet gelukt is.

Simpel en effectief.
De scores kan men 
uiteindelijk weer 
terugvinden op de 
“scores” pagina van de 
Pong website 
(www.ansuz.nl/pong).

Flash

PHP

MySQL

XML

XML
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R e q u i r e m e n t s 
voor de Happy 
Time Games 
verkrijgen

Requirements voor 

de Happy Time Games 

verkrijgen

Afronding door: Aanleveren van een document, de 
requirements voor beide games.
Docent: H. Paassen.

Nadat het stappenplan geschreven was werd het tijd om de losse delen invulling te 
geven. Ten eerste heb ik voor beide games een productomschrijving gemaakt, zie 
Bijlage III. Dit werd gevolgd door een essential use case, Bijlage IV, en de requirements, 
Bijlage V, voor beide games. 
De eerste requirements vloeiden voort uit de productomschrijving en de essential use 
case. De overige requirements ontstonden door overleg met de klant, overleg met 
collega’s, brainstormen en zelf  goed nadenken. Hierna werd het allemaal een stuk 
chaotischer.
Alles ging door en naast elkaar te lopen. Op het ene moment werd een essential use 
case weer aangepast en daarmee veranderden ook de requirements. Verder moest er 
vast begonnen worden met het programmeren voor de games, omdat de opdrachtgever 
graag bijna af  zijnde producten ziet. Dit bracht dan soms ook weer wijzigingen in de 
essential use cases of  requirements met zich mee, omdat een bepaald idee programmeer 
technisch gezien niet of  niet goed haalbaar was. En zo blijf  je bezig met veranderen. 
Nu is het uiteraard de bedoeling dat requirements blijven 
veranderden, maar zoals het nu ging zat er weinig 
structuur in.
Elk requirement is vastgelegd aan de hand van een 
template die aangereikt werd door het document over 
het Volere-proces.

Toen er een aantal requirements klaar lagen kon er 
worden begonnen met de eerste ontwerpen voor de 
spelletjes. Hier ben ik samen met een andere stagiair, 
Dwain, mee aan de slag gegaan, omdat hij ook het 
ontwerp voor de (kinder)website van Prisma moest 
maken. Doordat het ontwerp voor de website nog niet 
vast stond was het vrij moeilijk om voor de spelletjes tot 
een ontwerp te komen. Uiteindelijk heeft Jeroen (de art 
director) onze ideeën en schetsen erbij gepakt en een 
totaal ontwerp gemaakt. 5



Een prototype 
voor de Happy 
Time Games 
maken

Een prototype voor 

de Happy Time Games 

maken
Afronding door: Een werkend product, twee 
werkende prototypes van de games.
Docent: H. Paassen.

In de planning stond ook het ontwikkelen en evalueren van een low-fidelity prototype. 
Dit is er echter gedeeltelijk bij in geschoten. Voor het spelletje dat kinderen leert 
klokkijken heb ik nog wel een lo-fi prototype gemaakt. Dit prototype was een schets 
gemaakt op de computer, die vervolgens uitgeprint was. Met dit prototype hebben we 
even gespeeld en zijn we gauw tot de conclusie gekomen dat er een aantal onderdelen 
toch niet helemaal goed zaten. Zo werd er te veel informatie op één scherm gestopt. Er 
waren namelijk vier elementen die een tijd aangaven, dat is erg verwarrend. Daarvan 
hebben we dus direct de twee meest onbelangrijke geschrapt (hoeveel tijd er al was 

verstreken en de huidige stand van het horloge). De aanduiding van hoeveel tijd er 
verstreken is kwam later wel weer terug in de vorm van een buis met ballonnen die 
leegloopt.
Hierna ben ik aan de slag gegaan met het high-fidelity prototype voor het leren klokkijken 
spel. Dit is een bijna volledig werkende versie van het spel gemaakt in Flash, te vinden 
op: www.ansuz.nl/school/lkk-prototype.swf. Het belangrijkste wat hier bij de evaluatie 
opviel was dat de wijzers soms moeilijk te pakken zijn en dat de tijd te snel voorbij gaat, 
wat grote frustraties oplevert.
Vervolgens heb ik ook het hi-fi prototype voor de puzzel gemaakt in Flash. 
Deze is te vinden op: www.ansuz.nl/school/puz-prototype.swf. Ook hier
kwam naar voren dat sommige onderdelen moeilijk te pakken zijn. Verder is
het noodzakelijk om geluid te hebben wat aanduid of  een stuk op de juiste
plek ligt of  niet.
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ConclusieConclusie

Al met al is dit een erg leerzaam traject geweest. Ik denk alleen wel dat het voor de 
spelletjes die ik ontwikkeld heb, niet nodig geweest zou zijn om alles te doorlopen. De 
requirements heb ik meer voor mezelf  opgezet dan dat er echt gebruik van gemaakt 
is. Misschien is het bedrijf  daar ook te klein voor, aangezien alleen Jeroen en ik aan de 
spelletjes werken. Jeroen zag in het begin het nut niet echt in van alle onderdelen die 
ik wilde doorlopen, maar nu begint hij het nut ervan toch steeds meer te zien. Gebruik 
maken van prototypes is zeker wel verstandig, hoe klein het project ook is. Je kan dan 
heel snel zien of  een deel (of  volledig product) werkt zoals je het bedoeld hebt. 

Verder heeft het werken aan je verdiepingen binnen een bedrijf  ook nog het “nadeel” 
dat ze je graag voor andere dingen willen inzetten. Zo heb ik ook nog mee gedacht 
over een site waar je horloges met elkaar kan vergelijken en er ook al gedeeltelijk 
voor geprogrammeerd. Heb ik een Content Management System in elkaar gezet voor 
www.adopteereenkip.nl, voor www.adopteereenappelboom.nl het onderdeel 
“Boomkado à la minute” gedeeltelijk ontworpen, in HTML en CSS gemaakt en 
gevalideerd, via www.w3.org. Hierbij moest samengewerkt worden met een extern 
bedrijf, Impress, die het opslaan van de contact gegevens verzorgt. Vervolgens moest 
dit ook bij www.adopteereenkip.nl toegepast worden.
Het originele plan voor deze fase was om dit traject voor een ander project binnen 
Vilarrica te doorlopen. Helaas ging de afdeling van de opdrachtgever op de schop en 
ging die opdracht niet door. Gelukkig was er snel een andere opdracht beschikbaar. 
Dit is nog iets wat je alleen maar binnen een bedrijf  kan meemaken, wat ik niet als een 
negatieve ervaring beschouw.
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Planning Happy Time Games

Taak Datum klaar
Product omschrijving - Donderdag 15 december 2005
Needs en requirements - Dinsdag 20 december 2005
Aantal ontwerpen - Woensdag 21 december 2005
Feedback klant - ???

Kerstvakantie - Maandag 26 t/m vrijdag 30 december

Low fidelity prototype - Vrijdag 6 januari 2006
Evaluatie low fidelity prototype - Woensdag 11 januari 2006
Feedback klant - ???
High fidelity prototype - Vrijdag 20 januari 2006
Evaluatie high fidelity prototype - Vrijdag 27 januari 2006
Laatste aanpassingen design - Vrijdag 3 februari 2006

Baarn, 12-12-2005.



Bijlage II

Stappenplan 
Happy Time 

Games



Stappenplan Happy time Games

Wijnand Warren

Versie 1.2

Baarn, 03 januari 2006

- 1 -



Inhoudsopgave
Inleiding................................................................................................................................3
1 Product omschrijving.........................................................................................................4
1.1 Wat is het doel van het product?................................................................................4
1.2 Wie zijn de belanghebbenden?..................................................................................4
1.3 Wie gebruiken het product?.......................................................................................4

2 Needs & requirements.......................................................................................................5
2.1 User profile, (essential) use case, scenario...............................................................5
2.2 Hierarchical Task Analysis..........................................................................................5
2.3 Requirements.............................................................................................................6

3 Ontwerpen.........................................................................................................................7
3.1 Design en usability doelen.........................................................................................7
3.2 Design en usability principes......................................................................................7
3.3 ISO 14915-1...............................................................................................................7

4 Feedback van de klant (I)..................................................................................................8
5 Low-fidelity prototype........................................................................................................9
5.1 Storyboarding.............................................................................................................9
5.2 Index Cards................................................................................................................9
5.3 Tovenaar van Oz........................................................................................................9

6 Quick and dirty evaluatie...................................................................................................9
7 Feedback van de klant (II)...............................................................................................10
8 High-fidelity prototype......................................................................................................11
9 Evaluatie van het high-fidelity prototype..........................................................................11
10 Laatste aanpassingen...................................................................................................11
Bijlage I: Requirement template.........................................................................................12

- 2 -



Inleiding
Een horlogefabrikant wilt een tweetal spelletjes laten ontwikkelen voor op zijn website. Deze
spelletjes zijn een onderdeel van hun promotie van horloges voor kinderen onder de naam Happy
Time.

Als onderdeel van mijn verdieping schrijf ik document. Het zal dienen als een ondersteuning voor
mijn werkzaamheden op interaction design gebied voor dit project. Het geeft voor mijzelf een aantal
handige geheugensteunen. Ik heb het document opgezet met de Happy time games in mijn
achterhoofd.

Voor het project heb ik de volgende stappen bedacht:
1. Product omschrijving
2. Needs & requirements verkrijgen
3. Een aantal ontwerpen maken
4. Feedback van de klant, gevolgd door stappen 2 en 3 nog een keer doorlopen.
5. Het ontwikkelen van een low-fidelity prototype
6. Evaluatie van het low-fidelity prototype
7. Feedback van de klant
8. Het ontwikkelen van een high-fidelity prototype
9. Evaluatie van het high-fidelity prototype
10.Laatste aanpassingen design
11.Implementatie en testen.

Stappen één tot en met tien zal ik uitvoeren in de verdiepingsfase, stap elf wordt mijn
afstudeeropdracht, die laat ik dus achterwege in dit document.

De komende hoofdstukken zullen, daar waar noodzakelijk, beschrijven wat ik ga doen en een
algemene invulling geven voor de verslaglegging van de verschillende stappen.
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1 Product omschrijving
Wat gaan we maken?
Hiervoor leen ik een aantal onderdelen uit het "Volere proces", ontwikkeld door Robertson en
Robertson. Meer informatie is te vinden op: http://www.volere.co.uk/.

1.1 Wat is het doel van het product?

Inhoud: Een korte omschrijving van hoe het idee is ontstaan. Ook een beschrijving van wat de
gebruiker wilt doen met het product.

Doel: Wat is het einddoel? Wat willen we met dit product? Dit kort en bondig omschreven. Maak
het einddoel meetbaar, door bijna elk woord te specificeren.

1.2 Wie zijn de belanghebbenden?

1.2.1 De klant
De naam van de klant(en) (maximaal 3).

1.2.2 De consument
De naam van de persoon die de consument is van dit product.
NB: De consument is uiteindelijk verantwoordelijk voor het al dan niet kopen van het product. Dus
moet het product aansluiten op de wensen van de consument, terwijl het blijft voldoen aan de
beperkingen die de klant heeft opgelegd.

1.2.3 Andere belanghebbenden
De rollen (en waar mogelijk namen) van andere mensen en organisaties die betrekking hebben tot
het product, of wiens "input" nodig is om het product te ontwikkelen. Geef van elke
belanghebbende het volgende aan: een unieke naam, die kennis die nodig is van deze
belanghebbende, niveau van betrokkenheid, hoeveelheid invloed, afspraken om conflicten tussen
verschillende belanghebbenden af te handelen.
NB: Door het niet erkennen van sommige andere belanghebbenden kunnen "requirements" gemist
worden.

1.3 Wie gebruiken het product?

Een lijst van de potentiële gebruikers van het product. Noteer voor elke categorie gebruiker de
volgende informatie:
· Gebruiker naam / categorie.
· Rol, een samenvatting van de verantwoordelijkheden van deze gebruiker.
· Inhoudelijke ervaring, de ervaring van de gebruiker binnen het betreffende vakgebied:
beginneling (novice), knecht (journeyman), meester (master).

· Technische ervaring, de ervaring van de gebruiker met relevante technieken: beginneling
(novice), normaal (journeyman), meester (master).

· Overige informatie: fysieke en intellectuele (on)mogelijkheden/handicaps, houding ten opzichte
van werk en technologie, opleiding, taalkundige kennis, leeftijdscategorie, geslacht.

Geef elke type gebruiker een prioriteit:
· Hoofdgebruikers, noodzakelijk voor het succes van het product.
· Secondaire gebruikers, gebruiken het product slechts af en toe.
· Onbelangrijke gebruiker, heel weinig gebruik van het product, ongekwalificeerde gebruikers,
mensen die het product misbruiken.

Bij deze types is het handig om te vermelden welke rol ze gaan spelen bij het ontwikkelen van het
product, bijvoorbeeld: interface prototype, "usability requirements", etc.
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2 Needs & requirements

2.1 User profile, (essential) use case, scenario

2.1.1 User profile
Kan ik overslaan, 1.3 komt hiervoor in de plaats.

2.1.2 Essential use case
Dit beschrijft in steekwoorden hoe een gebruiker een bepaalde taak uitvoert. Hieronder staat een
kort voorbeeld.

USER INTENTION SYSTEM RESPONSIBILITY
Identify self

Verify identity
Request appropriate details

Offer know details
Offer search results

Note search results
Quit system

Close

2.1.3 Use case
Als "use scenario", maar legt de nadruk op gebruiker-systeem interactie.
Zie voor een voorbeeld pagina 227 en 229 (Preece, Rogers, Sharp, Interaction Design. New York:
John Wiley & Sons, 2002).

2.1.4 Use scenario
Beschrijft menselijke activiteiten of taken op een verhalende manier die mogelijkheden biedt voor
verkenning en discussie van context, "needs" en "requirements".
Zie pagina's 224 t/m 226 (Preece, Rogers, Sharp, Interaction Design. New York: John Wiley &
Sons, 2002) voor voorbeelden.

2.2 Hierarchical Task Analysis

Taken afbreken in subtaken, sub-subtaken enzovoorts.
Deze taken worden dan samengevoegd in plannen die specificeren hoe een taak uitgevoerd kan
worden in een specifieke situatie.
Zie pagina's 232 en 233 (Preece, Rogers, Sharp, Interaction Design. New York: John Wiley & Sons,
2002) voor voorbeelden.
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2.3 Requirements

Een "requirement" is een stelling over een toekomstig product dat specificeert wat het moet doen of
hoe het moet presteren.
Er zijn verschillende soorten "requirements":

· Functional: Wat het systeem moet doen.
· Data: Het type, veranderlijkheid, grootte/hoeveelheid, hoe lang het blijft bestaan,
nauwkeurigheid en de waarde van de hoeveelheid benodigde gegevens, eventueel in de vorm van
een klassendiagram.

· Look and Feel: Welke eisen stelt de klant aan het uiterlijk van het product? Te denken valt
bijvoorbeeld aan het logo en/of huisstijl van de klant.

· Usability: De "usability" doelen en bepalingen die in verband staan met een bepaald product. Zie
ook “3.1 Design en usability doelen” & “3.2 Design en usability principes”.

· Performance: Snelheid criterium, specificeert hoeveel tijd er nodig is om een bepaalde taak uit te
voeren. Robuustheid, specificeert hoe het product onder welke abnormale omstandigheden nog
werkt. Capaciteit, hoeveel data(ruimte, in bijvoorbeeld megabytes) gaat het product nodig
hebben?

· Operational: fysieke omgeving, technologische omgeving (hardware), partner applicaties
(software), distributie (grootte, beveiliging, et cetera).

· Maintainability en support: Maintainance, de tijd die nodig is om een bepaalde wijziging door te
voeren. Support, waar kan men terecht met vragen over dit product? Installatie, een beschrijving
van wat nodig is om het product te installeren.

· Security: Acces, wie kan bij welke informatie? Integrity, hoe bewaar je de kwaliteit van het
product, zodat er bijvoorbeeld geen foutieve data ontstaat. Privacy, wat is er nodig om de privacy
van gebruikers te beschermen? Audit, controle van gegevens (in de brede zin).

· Cultural en political: Cultural, de sociale/culturele aspecten die bijdragen aan de acceptatie van
het product. Political, politieke factoren binnen de organisatie die een rol spelen voor het
product.

· Legal: Zorg er voor dat het product in overeenstemming met de wet is. Copyright om een
voorbeeld te noemen.

NB: Tijdens het maken van "requirements" ook een woordenlijst opzetten. Dit voorkomt een hoop
verwarring. Door termen goed te kiezen en te beschrijven creëer je duidelijkheid en zorg je er voor
dat iedereen het over hetzelfde heeft bij het gebruik van een bepaald woord.

Elk requirement wordt vastgelegd aan de hand van een template zoals te vinden in bijlage I.
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3 Ontwerpen

Bij het ontwerpen van de games wil ik niet alleen gebruik maken van de needs en requirements,
maar ook van design en usability doelen en principes. Die heb ik hieronder beschreven.

3.1 Design en usability doelen

3.1.1 Usability doelen:
· Het product moet effectief te gebruiken zijn, hoe goed is het systeem in doen waar het voor
bedoeld is?

· Efficiënt te gebruiken, kunnen gebruikers een hoge productiviteit behalen?
· Veilig om te gebruiken, worden gebruikers beschermd tegen het maken van fouten en kunnen ze
zich makkelijk herstellen van fouten?

· Goede nut hebben, kunnen gebruikers doen wat ze willen doen?
· Makkelijk te leren.
· Makkelijk te onthouden hoe te gebruiken.

3.1.2 User experience doelen:
User experience doelen hebben betrekking op het creëren van systemen die de gebruikers ervaring
verbeteren op een manier dat het: bevredigend, plezierig, leuk, onderhoudend, behulpzaam,
motiverend, esthetisch aangenaam, creativiteit ondersteunend, belonend, emotioneel vervullend en
aangenaam is.

3.2 Design en usability principes

Visibility: Hoe zichtbaarder functies zijn, hoe waarschijnlijker het is dat de gebruikers zullen weten
wat de volgende stap is.

Feedback: Het terugsturen van informatie aan de gebruiker over de actie die ze uitgevoerd hebben
en wat het resultaat is. Dit geeft de persoon de mogelijkheid om door te gaan met de betreffende
activiteit.

Constraints: Manieren om de interactie die de gebruiker kan hebben beperken op een bepaald
moment. Zie bijvoorbeeld GUIs waar bepaalde menu-items af en toe uitgeschakeld worden (en/of
gearceerd).

Mapping: De relatie tussen knoppen (of breder: bedieningspanelen) en hun effect in/op de wereld.

Consistency: Ontwerp interfaces zodat dezelfde acties, gelijksoortige elementen gebruiken om
dezelfde taken uit te voeren.

Affordance: Gebruikt om te refereren aan een attribuut van een object dat mensen in staat stelt te
weten hoe het gebruikt moet worden. Bijvoorbeeld een muisknop, deurkruk, iconen, et cetera.

3.3 ISO 14915-1

Deze standaard definieert een aantal design principes, requirements en aanbevelingen voor
multimedia gebruikers interfaces. Helaas kost een kopie hiervan ongeveer 45 euro (70 CHF). En dat
voor een document van slechts 12 pagina's.
Meer informatie:
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=25578.
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4 Feedback van de klant (I)

Met de klant de ontwerpen, requirements en de woordenlijst doorspreken en daar waar nodig
wijzigingen doorvoeren.
Tijdens het gesprek zal ik notulen maken en daarna verwerken om het ontwerp en/of de
requirements aan te passen. Dus stappen twee en drie nog een keer doorlopen.
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5 Low-fidelity prototype
Het ontwikkelen van een low-fidelity prototype kan op een aantal verschillende manieren:
· Storyboarding
· Index cards
· Tovenaar van Oz

De methode die ik voor dit project ga gebruiken is “Index cards”, zodat je meteen al kan zien of de
interactie methode de juiste is.

5.1 Storyboarding

Een storyboard bestaat uit een serie van schetsen die laten zien hoe een gebruiker een taak met het
toekomstige product zou kunnen uitvoeren.

5.2 Index Cards

Gebruik kleine kartonnen kaartjes (3 x 5 inch) om een prototype voor interactie snel te maken. Elk
kaartje stelt een scherm of een onderdeel van een taak voor.

5.3 Tovenaar van Oz

Dit is een prototype met behulp van software. Een gebruiker zit dan achter een computerscherm en
werkt met het toekomstige product. Echter is de computer verbonden met een andere computer waar
iemand anders de werking van het product simuleert.

6 Quick and dirty evaluatie
Even snel op een informele manier feedback van een aantal verschillende gebruikers of consultanten
krijgen om te zien welk prototype het beste in de smaak valt. Of de interactie in orde is of dat daar
nog wat aan veranderd moet worden.
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7 Feedback van de klant (II)

Het low-fidelity prototype en de uitkomst van de quick and dirty evaluatie aan de klant presenteren.
Hierna na het commentaar van de klant ook nog verwerkt te hebben kan met het high-fidelity
prototype begonnen worden.
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8 High-fidelity prototype
Ik denk dat onder het high-fidelity prototype de specifieke invulling van kleur gebruik en de
precieze plek van knoppen en dergelijke komt.

Het high-fidelity prototype is een werkende versie in Flash gemaakt.

9 Evaluatie van het high-fidelity prototype
Wat:
Interactie “fine tunen”.

Performance / usability meten aan de hand van de hoeveelheid fouten en de tijd die het duurt om
een bepaalde taak uit te voeren.

Look and feel.

Hoe:
Het is niet haalbaar om een interaction logger te gebruiken in combinatie met video opnames. Dit
omdat het simpelweg teveel tijd in beslag zal nemen.

Met een gebruiker over zijn schouder meekijken is ook een optie, maar daardoor zal hij
waarschijnlijk een zeer onprettig gevoel krijgen. Wat wel zou kunnen is een 2e monitor op de
computer van de gebruiker aan te sluiten en daarop mee te kijken.

Een enquête opstellen en die aan verschillende gebruikers voorleggen.

Na het verkrijgen van de requirements kan ook begonnen worden om de juiste evaluatie(s) van het
high-fidelity prototype op papier te zetten aan de hand van het DECIDE model.

Determine the goals
Explore the questions
Choose the evaluation paradigm and techniques
Identify the practical issues
Decide how to deal with ethical issues
Evaluate, interpret and present the data

10 Laatste aanpassingen

De uitkomst van de evaluatie van het high-fidelity prototype verwerken in het ontwerp en daar
gebruik van maken bij de implementatie van de game.
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Bijlage I: Requirement template

Requirement #: Requirement type: Use case #:

Description:

Rationale:

Source:

Fit Criterion:

Customer Satisfaction: Customer Dissatisfaction:

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
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Uitleg bij de begrippen op de template.

Requirement #: Een uniek identificatie nummer.
Requirement type: Het type van deze template, zie 2.3, de type requirements.
Use case #: Een lijst met use cases die dit requirement nodig hebben.
Description: De intentie van dit requirement in één regel samengevat.
Rationale: Een verantwoording voor dit requirement.
Source:Wie opperde dit requirement?
Fit Criterion: Een criterium om te testen of de oplossing bij het requirement past. Als er geen
criterium bedacht kan worden heb je een fout, ambigu of niet goed begrepen requirement.
Customer satisfaction: Een graadmeter voor hoe tevreden de gebruiker/klant is als dit requirement
volledig is geïmplementeerd. 1 = ongeïnteresseerd, 5 = zeer tevreden.
Customer dissatisfaction: Een graadmeter voor hoe ontevreden de gebruiker/klant is als dit
requirement volledig is geïmplementeerd. 1 = maakt niet uit, 5 = zeer ontevreden.
Dependencies:Welke andere requirements zijn afhankelijk van dit requirement?
Conflicts: Andere requirements die niet geïmplementeerd kunnen worden als deze dat wel is.
Supporting materials: Een verwijzing naar documenten die dit requirement illustreren en/of
uitleggen.
History: De geschiedenis van dit requirement, wanneer het ontstaan is en wanneer gewijzigd.
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Product omschrijving Happy Time - Leren klok kijken

Doel van het product

Om de nieuwe Happy Time collectie (horloges voor kinderen) onder de aandacht te brengen maakte
Prisma voorheen gebruik van een wedstrijd met kleurplaten. Deze kleurplaten werden verspreid
onder juweliers. De winnaars kregen dan hun zelf ontworpen horloge in ontvangst in een leuk
attractiepark (bijvoorbeeld Walibi). Deze methode kost erg veel geld en leverde te weinig op. Dus is
er gezocht naar een nieuwe manier om de nieuwe collectie aan de man te brengen. De nieuwe
manier is een spelletje op internet geworden. Dit is leuk en educatief.

Kinderen leren klok kijken door de wijzers van een analoog horloge te verplaatsen naar de tijd die
aangegeven wordt door de eerste digitale tijdsaanduiding. Om te zien of je het goed doet verandert
de tijd van een tweede digitale tijdsaanduiding mee met de stand van het analoge horloge. Er zullen
drie niveaus zijn waarop geoefend kan worden. Voor elk niveau kan je een “diploma” halen.

Het einddoel van dit spel is om een positief gevoel bij het merk Prisma te creëren onder kinderen.

Belanghebbenden

De klant: Koninklijke Jansen Post & Cocx, Prisma, Cees Westland.

De consument: Kinderen van 6 jaar en ouder.

Anderen:
De ouders die met hun kinderen meekijken of helpen. Zij zullen verwachten dat het spel de kinderen
op een juiste manier leert klok kijken. De kennis die van de ouders nodig is betreft wat zij een goede
manier van leren klok kijken vinden. Het is verstandig om hiervoor een docent(e) van een
basisschool te consulteren. Door de informatie die ze verstrekken zijn ze redelijk betrokken bij de
inhoudelijke ontwikkeling van het spel en hebben ze ook een redelijke invloed hier op.

Het bedrijf dat het spel op de website gaat zetten. De website zal een bepaalde breedte (in pixels)
hebben en hiermee moet rekening gehouden worden. Dat is de enige informatie die we van ze nodig
hebben. Daarom zullen ook deze mensen verder weinig invloed hebben en weinig betrokken zijn bij
het ontwikkelen van het spel.

Gebruikers

Categorie Rol Inhoudelijke
ervaring

Technische
ervaring

Overige
informatie

Type

Kind Het spel
spelen en
leren.

Beginneling Beginneling 6 jaar of ouder
Basisschool

Hoofdgebruiker

Ouder Kind helpen
met het spel.

Meester Normaal tot
meester

18 jaar of ouder Secundaire
gebruiker

Anderen Spelen voor
de lol.

Meester Beginneling
tot meester

12 jaar of ouder Onbelangrijke
gebruiker



Inhoud

Onderdelen:
- 1 analoog horloge met losse wijzers
- 2 x digitale tijdsaanduiding.

Doelgroep: 6+ jaar.

Functionaliteit:
- Sleepbare wijzers
- Digitale tijd die mee verandert
- Juiste tijd controle



Product omschrijving Happy Time - Puzzel

Doel van het product

Om de nieuwe Happy Time collectie (horloges voor kinderen) onder de aandacht te brengen maakte
Prisma voorheen gebruik van een wedstrijd met kleurplaten. Deze kleurplaten werden verspreid
onder juweliers. De winnaars kregen dan hun zelf ontworpen horloge in ontvangst in een leuk
attractiepark (bijvoorbeeld Walibi). Deze methode kost erg veel geld en leverde te weinig op. Dus is
er gezocht naar een nieuwe manier om de nieuwe collectie aan de man te brengen. De nieuwe
manier is een spelletje op internet geworden. Dit is leuk en educatief.

Er is een horloge kapot gevallen. De gebruiker moet zo snel mogelijk de puzzel in elkaar zetten. De
snelste tien van de huidige maand komen in een top-tien en de snelste kan een prijs winnen.

Het einddoel van dit spel is om een positief gevoel bij het merk Prisma te creëren onder kinderen.

Belanghebbenden

De klant: Koninklijke Jansen Post & Cocx, Prisma, Cees Westland.

De consument: Kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Anderen:
Oudere mensen die ook op het spel terecht komen en het even gaan spelen. Ik denk dat we met deze
groep weinig rekening moeten houden, omdat die niet onder de doelgroep vallen.

De host waar de gegevens opgeslagen moeten worden, slechts puur in technisch opzicht. Van de
host hebben we informatie nodig over wat voor database er beschikbaar is, welke gebruiker en
wachtwoord erbij horen. Ook informatie om te kunnen inloggen op de webserver en bestanden te
kunnen uploaden is nodig. De host zal weinig betrokken zijn bij het ontwerp van het spel, want er is
slechts informatie over de database en het uploaden nodig van ze. Om de zelfde reden zal deze ook
verder weinig invloed hebben op het project.

Het bedrijf dat het spel op de website gaat zetten. De website zal een bepaalde breedte (in pixels)
hebben en hiermee moet rekening gehouden worden. Dat is de enige informatie die we van ze nodig
hebben. Daarom zullen ook deze mensen verder weinig invloed hebben en weinig betrokken zijn bij
het ontwikkelen van het spel.

Gebruikers

Categorie Rol Inhoudelijke
ervaring

Technische
ervaring

Overige
informatie

Type

Kind Het spel
spelen

Normaal tot
beginneling

Beginneling
tot normaal

4-12 jaar oud
Basisschool

Hoofdgebruiker

Anderen Het spel
spelen

Normaal tot
meester

Normaal tot
meester

12 jaar of ouder Secundaire
gebruiker



Inhoud

Onderdelen:
- 23 stukken (bandje x 2, 3 wijzers, 12 nummers, kroon, ring, wijzerplaat, gesp, uurwerk)
- intro filmpje

Doelgroep: 4-12 jaar.

Functionaliteit:
- "snap"
- kijken of een onderdeel wel op de juiste plaats zit
- tijdgebonden
- uitslag opslaan in database



Bijlage IV

Essential Use Case



Happy Time – Leren klok kijken

Essential use case
Dit beschrijft in steekwoorden hoe een gebruiker het spel doorloopt. “User Intention” beschrijft wat
de gebruiker wilt gaan doen en “System Responsibility” beschrijft wat het spel zelf doet.

USER INTENTION SYSTEM RESPONSIBILITY

– Kies een niveau (5 minuten, kwartieren
of uren)

– Wijzer verslepen

– Keuze maken

– Keuze maken

– Naam invullen

– Uitleg
– Niveau keuze

– Nieuwe doeltijd stellen

– Stand van de wijzers controleren
– Melding: de wijzers staan goed,
doorgaan of stoppen

– Melding: diploma gehaald, printen

– Naam vragen

– Diploma printen
– Terug naar begin



Happy Time – Puzzel

Essential use case
Dit beschrijft in steekwoorden hoe een gebruiker het spel doorloopt. “User Intention” beschrijft wat
de gebruiker wilt gaan doen en “System Responsibility” beschrijft wat het spel zelf doet.

USER INTENTION SYSTEM RESPONSIBILITY
– Beginnen met puzzelen

– Puzzelstuk verslepen

– Puzzel opgelost

– Gegevens invullen

– Uitleg geven
– Intro afspelen
– Puzzel starten

– Controleren of het puzzelstuk op de
goede plek ligt

– Melding dat de puzzel opgelost is
– Gebruiker om zijn gegevens vragen

– Opslaan tijd en gebruiker informatie in
de database

– Melding dat gegevens zijn opgeslagen
– Terug naar begin



Bijlage V

Requirements



Happy Time – Leren klok kijken

Requirements
Een "requirement" is een stelling over een toekomstig product dat specificeert wat het moet doen of
hoe het moet presteren.
Er zijn verschillende soorten "requirements":

· Functional: Wat het systeem moet doen.
· Data: Het type, veranderlijkheid, grootte/hoeveelheid, hoe lang het blijft bestaan,
nauwkeurigheid en de waarde van de hoeveelheid benodigde gegevens, eventueel in de vorm van
een klassendiagram.

· Look and Feel: Welke eisen stelt de klant aan het uiterlijk van het product? Te denken valt
bijvoorbeeld aan het logo en/of huisstijl van de klant.

· Usability: De "usability" doelen en bepalingen die in verband staan met een bepaald product.
· Performance: Snelheid criterium, specificeert hoeveel tijd er nodig is om een bepaalde taak uit te
voeren. Robuustheid, specificeert hoe het product onder welke abnormale omstandigheden nog
werkt. Capaciteit, hoeveel data(ruimte, in bijvoorbeeld megabytes) gaat het product nodig
hebben?

· Operational: fysieke omgeving, technologische omgeving (hardware), partner applicaties
(software), distributie (grootte, beveiliging, et cetera).

· Maintainability en support: Maintainance, de tijd die nodig is om een bepaalde wijziging door te
voeren. Support, waar kan men terecht met vragen over dit product? Installatie, een beschrijving
van wat nodig is om het product te installeren.

· Security: Acces, wie kan bij welke informatie? Integrity, hoe bewaar je de kwaliteit van het
product, zodat er bijvoorbeeld geen foutieve data ontstaat. Privacy, wat is er nodig om de privacy
van gebruikers te beschermen? Audit, controle van gegevens (in de brede zin).

· Cultural en political: Cultural, de sociale/culturele aspecten die bijdragen aan de acceptatie van
het product. Political, politieke factoren binnen de organisatie die een rol spelen voor het
product.

· Legal: Zorg er voor dat het product in overeenstemming met de wet is. Copyright om een
voorbeeld te noemen.

Elk "requirement" bestaat uit de volgende onderdelen:
• Requirement #: Een uniek identificatie nummer.
• Requirement type: Het type van deze template, zie hierboven.
• Use case #: Een lijst met use cases die dit requirement nodig hebben.
• Description: De intentie van dit requirement in één regel samengevat.
• Rationale: Een verantwoording voor dit requirement.
• Source:Wie opperde dit requirement?
• Fit Criterion: Een criterium om te testen of de oplossing bij het requirement past. Als er geen
criterium bedacht kan worden heb je een fout, ambigu of niet goed begrepen requirement.

• Customer satisfaction: Een graadmeter voor hoe tevreden de gebruiker/klant is als dit
requirement volledig is geïmplementeerd. 1 = ongeïnteresseerd, 5 = zeer tevreden.

• Customer dissatisfaction: Een graadmeter voor hoe ontevreden de gebruiker/klant is als dit
requirement volledig is geïmplementeerd. 1 = maakt niet uit, 5 = zeer ontevreden.

• Dependencies:Welke andere requirements zijn afhankelijk van dit requirement?
• Conflicts: Andere requirements die niet geïmplementeerd kunnen worden als deze dat wel is.
• Supporting materials: Een verwijzing naar documenten die dit requirement illustreren en/of
uitleggen.

• History: De geschiedenis van dit requirement, wanneer het ontstaan is en wanneer gewijzigd.

De requirements voor dit spel zijn te vinden op de volgende pagina's.



Requirement #: LKK01 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Sleepbare wijzers.

Rationale:
Om het horloge op de juiste tijd te kunnen zetten moet je de wijzers verslepen.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Je kan de wijzers verslepen met de muis.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: - Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 19 december 2005.



Requirement #: LKK02 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Stopwatch die de verstreken tijd bijhoudt.

Rationale:
Dan kan je zien hoe lang je er over doet om het horloge op de juiste tijd te zetten.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Per ronde begint de tijd vanaf nul te lopen en kan je zien hoe lang je al bezig bent met het horloge
op de juiste tijd te zetten.

Customer Satisfaction: Customer Dissatisfaction:

Dependencies: - Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 19 december 2005.
Op 21 december 2005 het kunnen verliezen er uitgehaald.
Vervallen per 06 januari 2006, reden: te onoverzichtelijk, je krijg dan te veel tijdsweergaven.



Requirement #: LKK03 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Een digitale weergave van de tijd die mee verandert met de stand van de (analoge) wijzers.

Rationale:
Dit helpt de speler om de juiste tijd in te stellen.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
De digitale tijd verandert mee met de analoge tijd.

Customer Satisfaction: Customer Dissatisfaction:

Dependencies: - Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 19 december 2005.
Vervallen per 06 januari 2006, reden: te onoverzichtelijk, je krijg dan te veel tijdsweergaven.



Requirement #: LKK04 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Controle van de door de gebruiker ingestelde tijd op het moment dat hij de wijzer van het horloge
loslaat.

Rationale:
Je kan alleen door naar de volgende ronde als je de juiste tijd hebt ingesteld op het (analoge)
horloge.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Alleen als de juiste tijd is ingesteld, na het loslaten van de wijzer, door de gebruiker kan je door
naar de volgende ronde.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: - Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 19 december 2005.
Op 21 december 2005 “Description” en “Fit Criterion” specifieker gemaakt.



Requirement #: LKK05 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Niveau keuze.

Rationale:
Het spel kan op vier verschillende niveaus gespeeld worden:
1. Hele uren
2. Halve uren
3. Kwartieren
4. Vijf minuten

Een niveau rond je af door op het betreffende niveau vijf keer het horloge op de juiste tijd te zetten.
Tussendoor mag je één of meer antwoorden fout hebben en/of van niveau veranderen.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Je kan een niveau kiezen en afronden.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 3

Dependencies: - Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 19 december 2005.
Rationale aangepast en uitgebreid op 23 januari 2006.



Requirement #: LKK06 Requirement type: Operational Use case #:

Description:
Webserver.

Rationale:
Het spel komt op internet te staan, dus is er een webserver nodig die de functionaliteit van het spel
ondersteund.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Een werkende webserver met:

– PHP &

– MySQL (of een andere database)

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 20 december 2005.
Fit criterion aangepast op 1 februari 2006.



Requirement #: LKK07 Requirement type: Look and feel Use case #:

Description:
Het horloge dat voor dit spel gebruikt word is er een uit de “Rainbow” collectie van Prisma.

Rationale:
Het spel wordt gemaakt in opdracht van Prisma, dus zal er een horloge van hun gebruikt worden
om kinderen te leren klok kijken.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Het horloge uit de “Rainbow” collectie van Prisma met typenummer 33H110055 is in het spel
verwerkt.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 3

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 21 december 2005.



Requirement #: LKK08 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Je kan een diploma halen.

Rationale:
Om het spel nog wat leuker te maken verdien je als je het laatste niveau hebt gehaald een diploma.
Als je alle niveaus hebt gehaald, zoals gespecificeerd in requirement LKK05, dan krijg je een
diploma.

Source: Jeroen Holterbosch

Fit Criterion:
Als je alle niveaus hebt gehaald, zoals gespecificeerd in requirement LKK05, dan krijg je een
diploma.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 3

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 21 december 2005.
Description, rationale en fit criterion aangepast op 23 januari 2006.



Requirement #: LKK09 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Je kan je klok kijk diploma uitprinten.

Rationale:
Je behaalde klok kijk diploma wil je natuurlijk kunnen uitprinten en aan de muur hangen.

Source: Jeroen Holterbosch

Fit Criterion:
Het klok kijk diploma kan worden uitgeprint.

Customer Satisfaction: 3 Customer Dissatisfaction: 2

Dependencies: LKK08 Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 21 december 2005.



Requirement #: LKK10 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
De tijd waarop je de wijzers zet wordt uitgesproken.

Rationale:
Kinderen van 6 jaar kunnen nog niet allemaal lezen, dus moet je ze op een andere manier duidelijk
maken wat ze doen.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
De tijd waarop je de wijzers zet wordt uitgesproken.

Customer Satisfaction: 3 Customer Dissatisfaction: 2

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 21 december 2005.
Vervallen per 23 januari 2006, reden: te duur.



Requirement #: LKK11 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
De tijd waarop je de wijzers moet zetten wordt uitgesproken.

Rationale:
Kinderen van 6 jaar kunnen nog niet allemaal lezen, dus moet je ze op een andere manier duidelijk
maken wat ze doen.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
De tijd waarop je de wijzers moet zetten wordt uitgesproken.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 3

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 23 januari 2006.



Requirement #: LKK12 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Er verloopt tijd in het spel.

Rationale:
Om het spel element te vergroten moet je de wijzers binnen een bepaalde tijd op de juiste tijd
zetten.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Je moet de wijzers binnen een bepaalde tijd op de juiste tijd zetten. Haal je het niet binnen de tijd,
dan moet je het opnieuw proberen.

Customer Satisfaction: 4 Customer Dissatisfaction: 3

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 23 januari 2006.



Requirement #: LKK13 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Elke maand wordt een willekeurige winnaar verstuurd aan de beheerder.

Rationale:
Zo kan er gemakkelijk elke maand een prijs uitgereikt worden.

Source: Jeroen Holterbosch

Fit Criterion:
Elke maand wordt per e-mail de willekeurige winnaar verstuurd aan de beheerder.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 4

Dependencies:
LKK06, LKK08, LKK14, LKK15.

Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 1 februari 2006.



Requirement #: LKK14 Requirement type: Security Use case #:

Description:
Eén database gebruiker om de gegevens van een gebruiker op te slaan en één om de gegevens te
lezen.

Rationale:
Dit verkleint de kans dat het systeem misbruikt wordt.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Er is één database gebruiker met alleen lees rechten en
er is één database gebruiker met schrijf rechten.

Customer Satisfaction: 3 Customer Dissatisfaction: 3

Dependencies: LKK06 Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 1 februari 2006.



Requirement #: LKK15 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Invullen van persoonlijke gegevens na het behalen van je diploma.

Rationale:
De gegevens die nodig zijn om contact op te nemen met de winnaar.

Source: Jeroen Holterbosch

Fit Criterion:
Je kan je persoonlijke gegevens invullen na het behalen van je diploma . De gegevens die van de
gebruiker gevraagd worden zijn:

– Naam
– E-mail adres
– Leeftijd

De volgende gegevens worden er automatisch bij opgeslagen:
– ID, een uniek nummer
– Datum, de datum waarop de tijd behaald is

Customer Satisfaction: 3 Customer Dissatisfaction: 3

Dependencies: LKK06, LKK08, LKK14. Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 1 februari 2006.



Requirement #: PUZ01 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Het puzzelstuk dat de gebruiker sleept moet magnetisch kunnen vast klikken op andere
puzzelstukken die al op het veld liggen.

Rationale:
Hierdoor komen de puzzelstukken makkelijker op hun plaats.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Een puzzelstuk dat versleept wordt moet automatisch tegen een ander stuk aanschieten als het er
bij in de buurt komt.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: PUZ06 Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 16 december 2005.
Op 19 december een “dependency” toegevoegd.
Op 22 december de “description” aangepast.
Vervallen per 23 januari 2006, reden: de nieuwe manier (PUZ18) is makkelijker te
realiseren.



Requirement #: PUZ02 Requirement type: Operational Use case #:

Description:
Webserver.

Rationale:
Het spel komt op internet te staan, dus is er een webserver nodig die de functionaliteit van het spel
ondersteund.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Een werkende webserver met:
– PHP &
– MySQL (of een andere database)

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 16 december 2005.



Requirement #: PUZ03 Requirement type: Security Use case #:

Description:
Eén database gebruiker om de scores op te slaan en één om de scores te lezen.

Rationale:
Dit verkleint de kans dat het systeem misbruikt wordt.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Er is één database gebruiker met alleen lees rechten en
er is één database gebruiker met schrijf rechten.

Customer Satisfaction: 3 Customer Dissatisfaction: 3

Dependencies: PUZ02 Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 16 december 2005.



Requirement #: PUZ04 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Het opslaan van de tijd die nodig was om de puzzel op te lossen.

Rationale:
Om een winnaar te kunnen bepalen moeten alle tijden en gegevens van de spelers worden
opgeslagen.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
De tijd waarin de puzzel is opgelost wordt opgeslagen in de database. Als je een top tien tijd
behaald hebt, dan worden ook de gegevens van de gebruiker (zie PUZ09) opgeslagen.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: PUZ02, PUZ05, PUZ09,
PUZ10, PUZ11

Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 16 december 2005.
Op 19 december 2005 “rationale” en “dependencies” uitgebreid.
Op 22 december 2005 de “description”, “fit criterion” uitgebreid en “dependencies” toegevoegd.



Requirement #: PUZ05 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Stopwatch die de verstreken tijd bijhoudt. Deze tijd wordt ook weergegeven in het spel.

Rationale:
Om een winnaar te kunnen bepalen moet je van elke speler weten hoe lang hij/zij er over doet om
de puzzel op te lossen.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
De verstreken tijd tussen het beginnen met puzzelen en het oplossen van de puzzel kan
automatisch gemeten worden in 1/100e seconden nauwkeurig. De tijd in het spel wordt
weergegeven in minuten, seconden en 100e seconden. Allen bestaan uit 2 cijfers.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 16 december 2005.
Op 22 december 2005 de “description” en “fit criterion” uitgebreid.



Requirement #: PUZ06 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Zeventien versleepbare puzzelstukken.

Rationale:
Om een puzzel in elkaar te kunnen zetten moet je wel de puzzelstukken kunnen verslepen.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Je kan een puzzelstuk naar een andere plek slepen. De te verslepen stukken zijn:
– 2 bandjes, linker- en rechterdeel
– 2 uren wijzers
– 2 minuten wijzers
– 2 seconden wijzers
– 1 deksel
– 1 uurwerk
– 1 wijzerplaat
– 1 kast
– 1 tachymeter
– 1 glas
– 1 kroon
– 2 pushers

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 19 december 2005.
Op 11 januari 2006 “Description” en “Rationale” aangepast.



Requirement #: PUZ07 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Controle om te kijken of de puzzel op de juiste manier in elkaar is gezet.

Rationale:
Je kan alleen winnen als je de puzzel op de juiste manier in elkaar hebt gezet. Dit moet wel
gecontroleerd kunnen worden.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Er is maar één goede oplossing voor de puzzel.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: PUZ01, PUZ06 Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 19 december 2005.



Requirement #: PUZ08 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Weergave van de topscore lijst van deze maand.

Rationale:
Dit verhoogt het competitie gevoel bij dit spel. De snelste 10 staan in de lijst.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
De tien snelste spelers staan in een lijst op de homepage en op de spelletjes pagina.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: PUZ04 Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 19 december 2005.
Op 22 december 2005 het “fit criterion” aangepast en een “dependency” toegevoegd.



Requirement #: PUZ09 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Invullen van persoonlijke gegevens.

Rationale:
De gegevens die nodig zijn om contact op te nemen met de winnaar.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Je kan je persoonlijke gegevens invullen. De gegevens die van de gebruiker gevraagd worden zijn:
– Naam
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– E-mail adres
– Leeftijd

De volgende gegevens worden er automatisch bij opgeslagen:
– ID, een uniek nummer
– Datum, de datum waarop de tijd behaald is

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 19 december 2005.
“Fit criterion” uitgebreid op 22 december 2005.



Requirement #: PUZ10 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Leeftijdscontrole.

Rationale:
Om tegen te gaan dat oudere, en daarmee meer ervaren, mensen mee kunnen dingen naar de prijs
wordt er gecontroleerd op leeftijd.

Source: Jeroen Holterbosch

Fit Criterion:
Een speler die ouder is dan 14 jaar wordt wel opgenomen in de database, maar komt niet in de
topscore lijst. Hij krijgt hierover wel een bericht in het spel.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 4

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 22 december 2005.



Requirement #: PUZ11 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Persoonlijke gegevens worden bewaard in een cookie1.

Rationale:
De volgende keer dat de gebruiker om zijn gegevens wordt gevraagd kunnen die uit het cookie
gelezen worden. De persoonlijke gegevens kunnen dan vast worden ingevuld (in het spel). Dit
bespaart de gebruiker tijd.

Source: Wijnand Warren, Jeroen Holterbosch

Fit Criterion:
Als je voor de tweede keer je gegevens moet invullen, dan worden deze alvast voor je ingevuld
aan de hand van de gegevens die in het cookie staan. Dit is echter wel gebonden aan een specifieke
PC, als je de tweede (of latere) keer op een andere PC speelt zal dit niet werken.
De gegevens die in het cookie opgeslagen worden zijn:
– Naam
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– E-mail adres
– Leeftijd

Customer Satisfaction: 3 Customer Dissatisfaction: 2

Dependencies: PUZ09 Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 19 december 2005.
“Fit criterion” uitgebreid op 22 december 2005.

1Cookie: Een klein bestand op de PC waarin gegevens van een gebruiker, die hij op internet invult, kunnen
worden opgeslagen.



Requirement #: PUZ12 Requirement type: Look and feel Use case #:

Description:
Het horloge dat voor dit spel gebruikt word is er een uit de “Chronograaf” collectie van Prisma.

Rationale:
Het spel wordt gemaakt in opdracht van Prisma, dus zal er een horloge van hun gebruikt worden
om in elkaar te zetten.

Source: Jeroen Holterbosch

Fit Criterion:
Het horloge uit de “Chronograaf” collectie van Prisma met typenummer 33B731.011 is in het spel
verwerkt.

Customer Satisfaction: 4 Customer Dissatisfaction: 3

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 22 december 2005.
Description en fit criterion aangepast op 23 januari 2006 (ander horloge).



Requirement #: PUZ13 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Seconden tikker.

Rationale:
Om de spanning op te voeren hoor je elke seconde een klik/tik geluid.

Source: Jeroen Holterbosch

Fit Criterion:
Elke seconde, tijdens het puzzelen, wordt een klik/tik geluid afgespeeld.

Customer Satisfaction: 4 Customer Dissatisfaction: 4

Dependencies: PUZ05 Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 22 december 2005.



Requirement #: PUZ14 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Weergave van het type speler, met een leuk commentaar erbij.

Rationale:
Hiermee moedig je de speler aan om nog beter zijn of haar best te doen om de puzzel zo snel
mogelijk op te lossen.

Source: Jeroen Holterbosch

Fit Criterion:
Als de puzzel opgelost is krijg je te zien wat voor speler je bent met een leuk commentaar erbij.
Het commentaar verschilt per type speler.
Om te bepalen wat voor type speler iemand is maken we gebruik van de opgeslagen tijden in de
database en een stuk statistiek. Bij normale verdelingen ligt 68% van de metingen (waarden)
binnen een afstand van één standaardafwijking (s) van het midden. Door hier gebruik van te maken
kan je gemakkelijk bepalen wat voor type speler iemand is.
De typen spelers zijn:
– Winnaar (je hebt een top 3 score gehaald)
– Beginner (-∞ tot -s, de langzaamste 16% van de spelers,)
– Normaal (-s tot s, 68% van de spelers)
– Expert (s tot ∞, de snelste 16% van de spelers)

Customer Satisfaction: 3 Customer Dissatisfaction: 2

Dependencies: PUZ04 Conflicts:

Supporting Materials:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardafwijking

History:
Ontstaan op 22 december 2005.
Op 11 januari “Fit Criterion” uitgebreid.
Op 23 januari “Fit Criterion” nogmaals uitgebreid.



Requirement #: PUZ15 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
De puzzel kan als je er mee begint op vijf verschillende manieren liggen.

Rationale:
Dit wordt gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker het puzzelen te makkelijk uit zijn/haar
hoofd kan leren en zo een hele snelle tijd kan neerzetten.

Source: Jeroen Holterbosch

Fit Criterion:
Er wordt op een willekeurige manier één van de vijf manieren waarop de puzzel kan liggen
uitgekozen. Met deze moet men dan oplossen.

Customer Satisfaction: 3 Customer Dissatisfaction: 2

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 22 december 2005.



Requirement #: PUZ16 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Als het horloge op de juiste manier in elkaar is gezet gaan de wijzers van het horloge lopen.

Rationale:
Dit ter verfraaiing van het spel.

Source: Jeroen Holterbosch

Fit Criterion:
Als het horloge op de juiste manier in elkaar is gezet springen de wijzers van het horloge naar de
huidige tijd en gaan ze lopen.

Customer Satisfaction: 4 Customer Dissatisfaction: 4

Dependencies: PUZ07 Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 23 januari 2006.



Requirement #: PUZ17 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Elke maand wordt de top 3 lijst verstuurd aan de beheerder.

Rationale:
Zo kan er gemakkelijk elke maand een prijs uitgereikt worden.

Source: Jeroen Holterbosch

Fit Criterion:
Elke maand wordt per e-mail de top 3 lijst verstuurd aan de beheerder.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 4

Dependencies: Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 23 januari 2006.



Requirement #: PUZ18 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Het puzzelstuk dat de gebruiker sleept ligt binnen een bepaald gebied op de goede plek.

Rationale:
Anders is het te moeilijk om de puzzel op te lossen.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Het puzzelstuk dat de gebruiker sleept ligt binnen een bepaald gebied op de goede plek. Hierdoor
hoef je het stuk niet op exact de juiste plek te slepen, wat het bijna onmogelijk zou maken om de
puzzel op te lossen. Een puzzelstuk wat niet op de juiste plek neergelegd wordt, gaat automatisch
weer terug naar zijn vorige plek.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: PUZ06 Conflicts:

Supporting Materials:
Een voorbeeld is te vinden op:
http://www.actionscript.org/tutorials/intermediate/Jigsaw_Puzzle/puzzle.swf

History:
Ontstaan op 23 januari 2006.



Requirement #: PUZ19 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Nadat een puzzelstuk versleept is wordt er een geluid afgespeeld, afhankelijk van het feit of het
puzzelstuk op de juiste plek ligt of niet.

Rationale:
Dit is feedback naar de gebruiker toe om te laten merken of hij het al dan niet goed doet.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Als het puzzelstuk op de juist plek ligt hoor je een “klik”/”klak” geluid, anders hoor je een “zoef”
geluid van het stuk dat weer terug schiet.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: PUZ18 Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 23 januari 2006.



Requirement #: PUZ20 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Na het oplossen van de puzzel krijg je een beloning.

Rationale:
De gebruiker moet een beloning krijgen na het oplossen van de puzzel, anders bestaat de kans dat
hij er na een keer al mee ophoudt.
Kinderen vinden het ook leuk om verrassende en/of magische dingen te zien.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Na het oplossen van de puzzel krijg je een beloning in de vorm van een aantal sterren die over het
scherm heen schieten en een leuk muziekje.

Customer Satisfaction: 5 Customer Dissatisfaction: 5

Dependencies: PUZ07 Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 23 januari 2006.



Requirement #: PUZ21 Requirement type: Functional Use case #:

Description:
Als je een nummer één tijd haalt, dan krijg je een speciaal bericht.

Rationale:
De nummer één moet uitgebreid gefeliciteerd worden met het behalen van zijn tijd.

Source: Wijnand Warren

Fit Criterion:
Als je een nummer één tijd haalt, dan krijg je een speciaal bericht / beloning. Dit wordt
gerealiseerd door andere geluiden, afbeeldingen, enzovoorts dan dat een “gewone” top tien
winnaar te zien krijgt.

Customer Satisfaction: 4 Customer Dissatisfaction: 4

Dependencies: PUZ02 Conflicts:

Supporting Materials:

History:
Ontstaan op 23 januari 2006.



Bijlage II
Plan van aanpak voor het CMS
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Wijnand Warren 
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1. Introductie 
 
Bij Vilarrica / VWG wil men af van het elke keer handmatig 
updaten van de websites. Verder moet de consument meer 
interactief met de site(s) bezig kunnen zijn. Het betreft hier 
de volgende websites: www.vilarrica.nl, www.vw.net, 
www.ekoland.nl, www.gezondbouwenenwonen.nl en www.watching.nl.  
Om de websites zo effectief en gebruikersvriendelijk mogelijk 
bij te werken en beheren moet er een goed Content Management 
System (CMS) komen. Hierdoor moet het voor gebruikers met weinig 
of geen kennis van HTML makkelijk zijn om bepaalde onderdelen 
van een website te wijzigen. 
 
Dit is een eerste versie van het plan van aanpak, dus kan er nog 
veel wijzigen. Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over 
een aantal zaken, deze zullen dus later worden aangevuld. 
 
Opbouw 



2. Projectopdracht 
 
2.1 Projectomgeving 
 
VWG is een holding van Annemieke Praamstra en Jaap van 
Westering. Onder de holding vallen de BV’s Vilarrica en 
Uitgeverij van Westering. 
Het bedrijf Vilarrica bestaat op dit moment uit vier werknemers. 
Annemieke Praamstra is directeur, Jeroen Holterbosch is art 
director en Avigail Klous en Mariska van Eijden doen allebei de 
vormgeving. Verder is er op freelance basis een fotograaf, Rob 
Feenstra, regelmatig aanwezig. Op dit moment zijn er ook twee 
stagiaires, Dennis Spelt, vanuit het Grafisch Lyceum in Utrecht, 
en ondergetekende, Wijnand Warren. 
Uitgeverij van Westering bestaat uit Jaap van Westering als 
directeur, Ron Schnitfink voor de administratie en Bernard Werk 
voor de verkoop. Verder zijn er een drietal redacteurs, 
Elzemarie Karsdorp, Maaike Breedvelt en Christoph Ravesloot, op 
freelance basis die regelmatig hier op kantoor zitten. 
Beide BV’s zitten in hetzelfde gebouw. 
Vilarrica beheerst een aantal websites van zichzelf en ook een 
aantal in opdracht van klanten. Het is voor beide soorten 
websites van belang dat deze makkelijk en zo efficiënt mogelijk 
kunnen worden bijgewerkt. Dit bijwerken kan dan eventueel in 
handen van de klant zelf blijven, zodat die meer controle heeft 
over zijn eigen website. 
Binnen Vilarrica zelf is het ook van belang dat dit systeem er 
komt, omdat niet iedereen verstand heeft van HTML. Hierdoor 
wordt het makkelijker om bijvoorbeeld een stagiaire een website 
te laten bijwerken. Tevens wordt door de systematische aanpak 
voorkomen dat er schoonheidsfouten in de website(s) sluipen. 
Doordat er nu steeds andere mensen de pagina’s handmatig 
aanpassen veranderen ze telkens een beetje. 
Veelal is het bij Vilarrica het geval dat de website van een 
tijdschrift bijgewerkt moet worden nadat er een nieuw nummer van 
het betreffende tijdschrift is uitgekomen. We hebben het dan 
over de volgende websites: www.ekoland.nl, 
www.gezondbouwenenwonen.nl en www.watching.nl. 
 
2.2 Doelstelling project 
 
Websites moeten op een gebruiker vriendelijke en makkelijke 
manier bijgewerkt kunnen worden, op verschillende niveaus en 
door verschillende mensen. Op deze manier kan een website snel 
bijgewerkt worden op het moment dat dit nodig is, bijvoorbeeld 
als er weer een nieuw nummer van een tijdschrift in de winkels 
ligt. 
Verder moet de consument meer interactief met de site(s) bezig 
kunnen zijn. 
 



2.3 Opdrachtformulering 
 
De bovenstaande doelstelling kan bereikt worden door een goed en 
intuïtief CMS te maken. In dit CMS zullen de verschillende 
websites ondergebracht zijn en kan men op gemakkelijke wijze 
pagina’s aanpassen.  
 
In het CMS kunnen de volgende onderdelen beheerd worden: 

- Tekstuele en grafische inhoud van een pagina. 
- Het versturen van een nieuwsbrief en de aan- en afmelding 

daarvoor. 
- Opiniepeilingen (polls) 
- Weblogs 
- Upload naar de lokale server. 

 
Er zullen verschillende gebruikerniveaus komen, zodat niet 
iedereen evenveel met het CMS kan.  
 



2.4 Op te leveren producten en diensten 
 
Hieronder worden de verschillende op te leveren onderdelen van 
het CMS besproken. 
 
2.4.1 Website beheer 
 
Op het hoogste niveau in het CMS kunnen websites en pagina’s 
worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. Ook kan men hier 
beheerders toevoegen, aanpassen en verwijderen. 
Elke website zal bestaan uit een X aantal pagina’s die weer een 
Y aantal subpagina’s kunnen hebben, die weer een Z aantal sub-
subpagina’s kunnen hebben enzovoorts. 
Elke website kan vervolgens een nieuwsrubriek, agenda, archief, 
nieuwsbrief, een opiniepeiling, upload en een weblog bevatten. 
 
2.4.2 Tekstuele en grafische inhoud 
 
Alle tekstuele en grafische informatie van een pagina die 
regelmatig kan wijzigen wordt hierin ondergebracht. 
Deze inhoud is via een intuïtieve interface (zie 2.4.6) 
gemakkelijk te bewerken. 
 
2.4.2.1 Nieuws 
Een nieuwsitem bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Datum 
- Kop 
- Tekst en afbeeldingen 
- Bron 

 
2.4.2.2 Agenda 
Een agenda punt bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Datum 
- Kop 
- Tekst en afbeeldingen 
- Locatie 
- Duur (begin tijd – eind tijd) 
- Extra informatie (website, email, telefoon) 

 
2.4.2.3 Archief 
Het archief gaat lijken op die van Watching.nl. Eerst zal 
hiervoor nog een analyse worden gedaan om te bepalen hoe het 
archief er in zijn totaal uit komt te zien. 
 
2.4.3 Nieuwsbrief 
 
De nieuwsbrief wordt door een beheerder handmatig geschreven. 
Nieuwe ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich via de website 
aan- en afmelden.  
De beheerder kan de gegevens van een aanmelding inzien, 
aanpassen, een nieuwe aanmelding toevoegen en een aanmelding 
verwijderen. 
Voor een aanmelding wordt alleen een emailadres gevraagd. 
 
2.4.4 Opiniepeilingen (polls) 
 
Om gebruikers meer met de website bezig te laten zijn worden er 
opiniepeilingen gehouden. Zie Bijlage I ter illustratie.  



Een peiling zal bestaan uit de volgende onderdelen: 
- Een vraag 
- Ja of nee antwoord mogelijkheid 

 
De uitslagen van vorige peilingen zullen ook beschikbaar 
blijven. 
Een beheerder kan peilingen creëren, wijzigen en verwijderen. 
 
2.4.5 Weblogs 
 
Een weblog zal bestaan uit een berichten met de reacties daar 
op. 
Het bericht zal bestaan uit: 

- Datum 
- Kop 
- Tekst en afbeelding(en) 

 
Reacties bestaan uit: 

- Datum 
- Tekst 
- Naam  
- Email 

 
Men kan gemakkelijk een bericht achter laten, de enige 
verplichte informatie waar om gevraagd wordt is een emailadres. 
 
2.4.6 Interface 
 
Alles zal in het Nederlands gepresenteerd worden. 
Om het een gebruiker van het CMS zo gemakkelijk en duidelijk 
mogelijk te maken om tekst en afbeeldingen te verwerken, zal de 
interface (daar waar nodig) gaan lijken op die van Microsoft 
Word. De naam voor een dergelijke interface is een “Rich Text 
Editor” of RTE. Zo zal bijvoorbeeld vet gemaakte tekst dan ook 
meteen vet weergegeven worden. Zie Bijlage II voor een voorbeeld 
hiervan. 
De opmaak mogelijkheden zijn: 

- Tekst vet, schuin en/of onderstreept maken 
- Een (numerieke) opsomming maken 
- Tekst uitlijnen 
- Een afbeelding invoegen en positioneren 
- Een link invoegen 
- Een emailadres invoegen 

 
Een plaatje invoegen kan door een verwijzingen te maken naar een 
plaatje dat al op de webserver staat of door een nieuwe 
afbeelding te uploaden. 
Het gebruik kunnen maken van sneltoetsen is optioneel, dit wordt 
dus niet per se geïmplementeerd. 
Om te zien hoe de bijgewerkte pagina er werkelijk uitziet kan 
men gebruik maken van een voorvertoning.  
 
2.4.7 Upload naar de lokale server 
 
Om het klanten nog makkelijker te maken om bepaalde bestanden te 
uploaden, zal het mogelijk zijn om via de website een bestand te 
uploaden, tijdens het uploaden zal de voortgang zichtbaar zijn. 
Een gebruiker krijgt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.  



Alleen de superbeheerder en beheerder (zie 2.4.8) kunnen 
gebruikers toevoegen, aanpassen en verwijderen. 
Nadat er een bestand ge-upload is wordt er een email naar de 
pre-press afdeling gestuurd. 
 
2.4.8 Gebruiker niveaus 
 
Er zullen verschillende gebruikerniveaus komen, zodat niet 
iedereen evenveel met het CMS kan. 
De volgende niveaus zullen aanwezig zijn, “superbeheerder”, 
“beheerder” en “pagina beheerder”. 
Een superbeheerder kan alle websites en pagina’s aanpassen, 
verwijderen en nieuwe toevoegen. Ook kan een superbeheerder 
beheerders toevoegen, aanpassen en verwijderen.  
Een beheerder kan alleen de pagina’s van de website die hij 
beheert aanpassen. 
Een pagina beheerder kan slechts een of enkele pagina’s van een 
website beheren. 
 



2.5 Eisen en beperkingen 
 
Het CMS zal worden ontwikkeld gebruikmakend van MySQL en PHP, 
omdat de webserver van Vilarrica over deze software beschikt. 
Aantal databases? 
 
De bovenstaande onderdelen (zoals beschreven in 2.4) hebben de 
volgende prioriteit (waarbij 1 het hoogst is en 11 het laagst): 

1. Interface 
2. Website beheer 
3. Tekstuele en grafische inhoud 
4. Nieuws 
5. Agenda 
6. Archief 
7. Weblogs 
8. Upload naar de lokale server 
9. Opiniepeilingen 
10. Nieuwsbrief 
11. Gebruiker niveaus 

 
Prioriteit tien is erg afhankelijk van de organisatie, er moet 
nog uitgezocht worden of er iemand op de nieuwsbrief gezet kan 
worden om die te beheersen. 
Men kan er mee leven als de gebruikers niveaus niet 
geïmplementeerd worden. 
 
2.6 Cruciale succes factoren 
 
Het is van groot belang dat de interface erg 
gebruikersvriendelijk en makkelijk te begrijpen is. Het succes 
van het CMS zal hiermee vallen of staan. 
 
Verder is het erg belangrijk dat de peilingen en het weblog 
makkelijk werken, zodat men er gebruik van gaat maken.



3. Aanpak 
 
Omdat dit systeem vrij groot is zal het opgesplitst worden in 
verschillende modulen of “components”, derhalve wordt er ook een 
componentdiagram opgezet. Hierna kunnen de klassendiagrammen 
opgesteld worden. Het database ontwerp zal voortvloeien uit het 
klassendiagram. De volgorde van het maken van de verschillende 
diagrammen is dus als volgt: 

1. componentdiagram 
2. klassendiagrammen 
3. database ontwerp 

 
Aan de hand van de diagrammen zal het CMS geïmplementeerd 
worden. 
In principe worden alle onderdelen gerealiseerd met behulp van 
MySQL, PHP, HTML en CSS. Daar waar andere technieken worden 
toegepast of verdere uitleg nodig is zal ik deze geven. 
 
3.1 Website beheer 
 
Hier kunnen websites en pagina’s worden toegevoegd, gewijzigd en 
verwijderd. Ook kan men beheerders toevoegen, aanpassen en 
verwijderen. 
 
3.2 Tekstuele en grafische inhoud 
 
Een losse pagina kan hier worden aangepast. 
Elke pagina kan uit een X aantal onderdelen bestaan. Elk 
onderdeel is aan te passen aan de hand van de invoerinterface 
(zie 3.6) 
 
3.2.1 Nieuws 
 
Nieuws items kunnen hier worden gemaakt, aangepast en 
verwijderd. 
Hier kan eventueel code hergebruikt worden van vorige 
nieuwssystemen die door mij gemaakt zijn. 
Om een datum te selecteren kan gebruik gemaakt worden van een 
kalender uit de “Yahoo! UI components library”, zie Bijlage III. 
 
3.2.2 Agenda 
 
Agenda items kunnen hier worden gemaakt, aangepast en 
verwijderd. 
Hier kan eventueel code hergebruikt worden van vorige 
agendasystemen die door mij gemaakt zijn. 
Om een datum te selecteren kan gebruik gemaakt worden van een 
kalender uit de “Yahoo! UI components library”, zie Bijlage III. 
 
3.2.3 Archief 
 
Dit hangt nog af van de analyse zoals genoemd in 2.4.2.3. 
 
3.3 Nieuwsbrief 
 
De brief kan opgesteld worden door een beheerder, gebruikmakend 
van de RTE. 



Voor het verzenden van nieuwsbrieven kan eventueel gekeken 
worden naar bestaande oplossing hiervoor. 
 
3.4 Opiniepeilingen (polls) 
 
Een peiling bestaat uit een vraag en een ja/nee antwoord 
mogelijkheid.  
Resultaten worden weergegeven door twee balken (een tweetal 
afbeeldingen, die dus per pagina anders kunnen zijn) en het 
percentage er achter. 
Het is niet nodig om er voor te zorgen dat een gebruiker maar 
één keer per peiling kan stemmen. 
 
3.5 Weblogs 
 
Een weblog bestaat uit een berichten met de reacties daar op. 
 
3.6 Interface 
 
Om de pagina’s god beheerbaar te maken voor iedereen is het 
noodzakelijk dat de algehele interface zo gebruikersvriendelijk 
mogelijk is. 
Voor sommige onderdelen zal gebruik gemaakt worden van een RTE, 
terwijl andere (simpelere) onderdelen zullen volstaan met een 
eenvoudig invulveld. 
 
Voor de RTE zal gebruik gemaakt worden van de “FCKeditor” 
ontwikkeld door Frederico Caldeira Knabben 
(http://www.fckeditor.net/) . Daar waar nodig zal deze aangepast 
worden om te voorzien in de eisen van de opdrachtgever. Dit 
onderdeel zal in zijn geheel worden ingepakt in een PHP klasse 
zodat het makkelijk herbruikbaar is. 
 
Afbeeldingen die ge-upload worden via de RTE zullen opgeslagen 
worden in de “images” map van de website. 
 
3.7 Upload naar de lokale server 
 
Met behulp van PHP kunnen er FTP transacties worden uitgevoerd 
met de lokale FTP-server van Vilarrica. Er wordt ook via PHP 
gecontroleerd of er een gerechtigde gebruiker probeert te 
uploaden. 
 
Bestanden zullen aan de op de volgende manier worden opgeslagen: 
- Elke website heeft zijn eigen map op de FTP server 
- Deze map heeft weer een drietal andere mappen, te name: 
redactie, adverteerders en overige. Een gebruiker zal zijn 
bestand(en) in één van deze drie mappen opslaan in zijn eigen 
map die gelijk is aan de gebruikers naam. 
De mapstructuur zal er dan als volgt uitzien: 
- website 
 - redactie 
  - gebruiker 
  - gebruiker 
  - … 
 - adverteerders 
  - gebruiker 
  - gebruiker 



  - … 
 - overige 
  - gebruiker 
  - gebruiker 
  - … 
 
3.8 Gebruiker niveaus 
 
Het aanmelden van een gebruiker moet op een zo’n generiek 
mogelijke manier gebeuren. Dit zodat het makkelijk hergebruikt 
kan worden voor zowel het inloggen van een gebruiker die een 
bestand wilt uploaden, als een beheerder die zich aanmeld.



X. Bijlagen 
 
Bijlage I – Opiniepeilingen 
 

 
Poll op cnn.com 

 
 

 
Poll op gamer.nl (1/2) 

 
 

 
Poll op gamer.nl (2/2) 



Bijlage II – Rich Text Editor 
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Samenvatting 
 
Vilarrica is een klein bedrijf te Baarn dat op dit moment uit 
vijf werknemers bestaat.  
Het huidige procesverloop voor het ontwikkelen van een website 
bevat nog veel problemen. Zo ontbreekt vaak een duidelijke 
planning (wat het merendeel van het personeel ook aangeeft) en 
wordt het maken van een prototype vaak overgeslagen of niet 
concreet genoeg uitgevoerd. 
Door het aanbevolen proces, waarin het proces voorbereiding is 
toegevoegd, stap voor stap te doorlopen met een degelijke 
controle van bovenaf zal het ontwikkelen van een website een 
stuk gestroomlijnder gaan en meer opleveren. 
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Inleiding 
 
Naar aanleiding van het uitlopen van het Happy Time project, een 
website met twee spelletjes, is in overleg met mijn 
afstudeerbegeleider besloten om een andere grote opdracht te 
vervangen door deze wat kleinere analyse van de processen binnen 
Vilarrica bv. Dit ook als gevolg van het vrij ver uitlopen van 
het Happy Time project, wat aangeeft dat er iets niet goed gaat 
in het algehele proces. 
 
In dit document word gekeken naar hoe het huidige proces voor 
het ontwikkelen van een website, binnen Vilarrica bv, op dit 
moment loopt, hoe dit verbeterd kan worden en wat het personeel 
er zelf van vindt. Het eerste hoofdstuk zal beschrijven wat het 
personeel denkt dat beter kan. Hierna volgt een hoofdstuk met de 
beschrijving van de huidige gang van zaken. Wat gevolgd wordt 
door het laatste hoofdstuk dat aanbevelingen geeft. 
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1 Het bedrijf 
 
VWG is een holding van Annemieke Praamstra en Jaap van 
Westering. Onder de holding vallen de BV’s Vilarrica en 
Uitgeverij van Westering. 
Het bedrijf Vilarrica bestaat op dit moment uit vijf werknemers. 
Annemieke Praamstra en Jaap van Westering zijn directeur, Jeroen 
Holterbosch (met wie ik erg veel heb samengewerkt) is art 
director en Avigail Klous en Mariska van Eijden doen allebei de 
vormgeving. Verder is er op freelance basis een fotograaf, Rob 
Feenstra, regelmatig aanwezig. Op dit moment zijn er ook een  
stagiaire en een afstudeerder, Dennis Spelt, vanuit het Grafisch 
Lyceum in Utrecht, en ondergetekende, Wijnand Warren. 
Uitgeverij van Westering bestaat uit Jaap van Westering en 
Annemieke Praamstra als directeur, Ron Schnitfink voor de 
administratie en Bernard Werk voor de verkoop. Verder zijn er 
een drietal redacteurs, Elzemarie Karsdorp, Maaike Breedvelt en 
Christoph Ravesloot, op freelance basis die regelmatig hier op 
kantoor zitten. 
 

 
 
Beide BV’s zitten in hetzelfde gebouw aan de Kampstraat 2b te 
Baarn. De naam Vilarrica komt van een vulkaan in Chili. Het 
bedrijf is een full-service reclamebureau dat gespecialiseerd is 
in vormgeving en pre-press. Maar ook complete projecten zoals 
concept ontwikkeling en volledige campagnes worden door 
Vilarrica uitgevoerd. 
Uitgeverij van Westering is gespecialiseerd in het maken van 
tijdschriften. Op dit moment worden er een drietal tijdschriften 
door hen uitgegeven: Watching, Ekoland en Gezond Bouwen & Wonen. 
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Ook werkt Uitgeverij van Westering aan de ontwikkeling van 
nieuwe tijdschriften. 
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2 Visie personeel 
 
Om erachter te, hoe het personeel denkt over wat echt verbeterd 
moet worden aan het proces om een website te realiseren, heb ik 
de volgende vraag gesteld: “Noem mij vijf punten die verbeterd 
moeten worden in het proces van het ontwikkelen van een 
website”. Hierop kreeg ik de volgende antwoorden. 
 
Jaap van Westering (directeur): 

1. Planning en controle. 
2. Er is geen duidelijk werkschema. 
3. Klant krijgt meer werk voor niets. 
4. Eenvoudig prototype ontbreekt. 
5. Duidelijke rapportage. 

 
Annemieke Praamstra (directeur): 

1. Beter communiceren wat er binnenkomt aan aanvragen, dit 
blijft meestal in het vage. 

2. Planning (wie doet wat wanneer en hoe is het gedelegeerd) 
ontbreekt of gebeurt niet goed. Tevens wordt het ook niet 
in de algemene planning opgenomen. Dit levert frictie op 
met andere werkzaamheden 

3. De uiteindelijke website is vaak niet wat geoffreerd is aan 
de klant. Of het meer of minder is dan geoffreerd is ook 
niet duidelijk. 

4. Te weinig feedback van klanten. Er is weinig bekend over 
wat de klant vindt van het gehele traject. 

 
Jeroen Holterbosch (art-director): 

1. Beter aan afspraken houden / consequenties van 
veranderingen na het ontwerp beter doornemen. 

2. Werkplan, elke website volgens dezelfde structuur, zoals 
mappen en dergelijke, opbouwen. Als je één keer de 
structuur weet, dan kan je makkelijk alles aanpassen. 

3. Duidelijke briefing (eventueel met klant) alvorens er maar 
iets gemaakt wordt. 

4. Documentatie, per opdracht een werk- of ordermap. 
5. Een vaste plek (met vaste wachtwoorden) om test te draaien. 

 
Ron Schnitfink (administratie): 

“Met het maken van een website binnen de VwG groep heb ik eigenlijk geen bemoeienis. 
Het enige wat ik ervan zie is de offerte, waarna ik de order maak en vervolgens de factuur. 
 
Wat er misschien beter zou kunnen is om ook de mensen die de website niet maken. 
eens te laten zien hoe dat gaat en wat er voor komt kijken. 
 

Zodat wij ook weten waar we over praten.” 

 
Wijnand Warren (afstudeerder): 

1. Een duidelijke/gedetailleerde planning ontbreekt vaak. 
2. Er wordt te vaak teruggegaan naar de ontwerpfase. 
3. Documentatie (met andere woorden, de handleiding bij de 

website) ontbreekt 
4. Weinig controle van bovenaf. 
5. Weinig of geen rapportage. 

 
Dit bestrijkt niet al het personeel, echter hebben sommige 
mensen nog nooit iets te maken gehad met het ontwikkelen van een 
website, dus heb ik deze buiten beschouwing gelaten. 
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3 Het huidige proces 
 
Om er achter te komen hoe het huidige proces loopt ben ik eerst 
bij mezelf te rade gegaan. Hierna heb ik dit voorgelegd aan Jaap 
(de directeur) en aan de hand daarvan wijzigingen doorgevoerd. 
Dit leverde het diagram (figuur 1) op zoals te vinden op de 
volgende pagina. 
 
Over het algemeen is het een vrij rechtlijnig proces. Het 
aanleveren van materiaal kan echter nog doorlopen tot en met de 
productiefase, omdat vaak in het begin net genoeg wordt 
aangeleverd voor het ontwerp en teksten en dergelijke nog niet 
af zijn.  
Als het ontwerp goedgekeurd is door de klant kunnen we doorgaan 
met de volgende stap, zo niet, dan moet er een herontwerp komen.  
De prototypefase wordt vaak genoeg overgeslagen en wordt er 
meteen aan de productie begonnen. Hierdoor komt het dus veel 
voor dat er in de productiefase ook nog ontworpen wordt.  
De laatste stap, nazorg, levert soms nog weer nieuwe facturen op 
en soms niet. Dit hangt erg af van hoe het geoffreerd is en om 
welke klant het gaat. 
 
Eventueel kan de ontwerpfase nog weer gesplitst worden in 
schetsten en een definitief ontwerp. Ook kan de productiefase 
opgedeeld worden in vormgeving (losse afbeeldingen maken van het 
ontwerp) en programmeren (de HTML pagina’s maken, valideren, 
eventuele scripts schrijven en dergelijke). 
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Figuur 1: Het huidige procesverloop. 
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4 Aanbevelingen 
 
Wat nu het meest ontbreekt is een duidelijke en gedetailleerde 
planning. Meestal is wel bekend wanneer een website af moet 
zijn, maar wanneer wat precies uitgevoerd moet worden niet. Door 
een planning te maken, die duidelijk per dag aangeeft wat er 
moet gebeuren en door wie, kan een hoop tijd bespaard worden. De 
planning dient dan uiteraard wel gecontroleerd en gehandhaafd te 
worden. Door de handhaving van de planning wordt er ook voor 
gezorgd dat er niet veel extra werk gratis voor de klant 
gebeurd. 
 
Niet eeuwig terugkeren naar de ontwerpfase. Op dit moment lopen 
productie en ontwerp vaak door elkaar heen. Dit kost erg veel 
tijd omdat als het ontwerp aangepast wordt alle bestaande 
pagina’s op dat moment ook weer aangepast dienen te worden. Dit 
kan afgevangen worden door serieus een simpel prototype te 
maken, die te gebruiken en aan de klant te laten zien. Alle 
partijen weten dan na afloop van de prototypefase wat het 
eindproduct precies gaat worden en kan dus vastgehouden worden 
aan een vast ontwerp. Hiermee zorg je er dus voor dat het 
prototype de detailinvulling van het ontwerp wordt en daarmee de 
productiefase slechts het invullen van het ontwerp is. 
 
Aanleveren van materiaal bij één persoon. Nu wordt materiaal 
aangeleverd bij verschillende personen en het aangeleverde 
materiaal wordt dan niet altijd op de server opgeslagen. Het is 
dus moeilijk om allemaal bij hetzelfde materiaal te kunnen. Door 
alle aangeleverde materialen door één persoon te laten ontvangen 
en verwerken  (met andere woorden, het op de aangewezen plek 
daarvoor op de server zetten) weet iedereen waar de materialen 
te vinden zijn. Tevens per project één apart emailadres waar 
materiaal aangeleverd kan worden. Dit adres zal beheerd worden 
door bovengenoemd persoon. 
 
Er moet meer gedocumenteerd worden. Tot en met de prototypefase 
is het nodig om bijvoorbeeld te weten waar een bepaald idee 
vandaan komt en waar er meer informatie over te vinden is. Na 
deze fase is het nodig om een soort van handleiding bij de 
website te maken, zodat op een later tijdstip iemand anders ook 
begrijpt hoe de website aangepast kan of moet worden. 
 
Tevens is op de volgende pagina een diagram (figuur 2) voor een 
verbeterd procesverloop toegevoegd. Hieronder volgt een uitleg 
van de gebruikte afkortingen. 
 
AM Account Manager 
ART Art-director 
ADM Administratie 
WB Webbuilder 
WP Webprogrammer 
OB Orderbegeleider 
PL Planner 
 



 11 

 
Figuur 2: Aanbevolen procesverloop 
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Tot slot zal ik bij elk proces nog een korte uitleg geven. 
 
Uitwerken idee: 
De vraag van de klant wordt wat verder uitgewerkt zodat 
duidelijk wordt wat geoffreerd moet worden. 
 
Offerte: 
De offerte aan de klant 
 
Order: 
Na de goedkeuring van de offerte zal de opdracht in het 
ordersysteem worden opgenomen. 
 
Voorbereiden: 
Om het project tot een goed einde te laten komen zal een 
planning worden gemaakt waarop te vinden is wie wat doet en 
wanneer.  
Ook wordt in deze fase gekeken naar wat de technische 
specificatie van de webserver van de klant is. Met andere 
woorden wat kan er wel en wat niet? 
 
Aanleveren materiaal door klant: 
De klant levert alle benodigde materialen voor de website aan. 
Dit proces kan nog gedeeltelijk parallel lopen met andere 
processen tot en met prototype. 
 
Ontwerp: 
Het ontwerpen van de website. Vaak op te splitsen in schetsen, 
ontwerp, definitief ontwerp en storyboard(s).  
 
Prototype: 
Een simpele werkende versie van de website, met nog weinig tot 
geen programmeerwerk. Hier wordt het ontwerp tot in het detail 
uitgewerkt. 
 
Productie: 
Het maken van de volledige website, wat eigenlijk de invulling 
van het ontwerp is. Om er voor te zorgen dat de pagina’s op 
zoveel mogelijk browsers er hetzelfde uitzien worden ze 
gevalideerd aan de hand van de tools van het W3C1 (World Wide Web 
Consortium).  
 
Testen: 
In dit proces worden alle fouten uit de website gehaald. 
 
Oplevering: 
De website wordt geïnstalleerd op de webruimte van de klant. 
 
Nazorg: 
Eventueel achteraf aanpassen van pagina’s en / of toevoegen van 
nieuwe pagina’s, al dan niet tegen betaling. 

                     
1 HTML validatie: http://validator.w3.org/ 
CSS validatie: http://jigsaw.w3.org/css-validator/  
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Conclusie 
 
Door het maken van een duidelijke planning en die te handhaven 
kunnen een hoop tijd en kosten bespaard worden. Dit voorkomt 
meteen dat een aantal processen door elkaar gaan lopen of dat er 
teruggekeerd wordt naar een bepaald proces.  
Het aanleveren van de materialen bij één persoon en het opslaan 
op een vaste plek zal er voor zorgen dat iedereen makkelijk de 
aangeleverde materialen kan terugvinden. 
Vervolgens door meer te documenteren kunnen gegevens makkelijker 
teruggevonden worden en in de toekomst makkelijker aanpassingen 
aan de website worden gemaakt. 
Als men vasthoudt aan het voorgestelde procesverloop en dit ook 
algemeen bekend maakt, zal er ook meteen meer duidelijkheid 
ontstaan over hoe een website ontwikkeld wordt. 
 
Door het aanbevolen proces stap voor stap te doorlopen met een 
degelijke controle van bovenaf zal het ontwikkelen van een 
website een stuk gestroomlijnder gaan en meer opleveren. 
 
Echter moet wel opgemerkt worden dat in een klein bedrijf als 
dit het erg moeilijk kan zijn om de rollen, zoals in het proces 
diagram vermeld, verdeeld te krijgen. Dit vooral omdat het 
personeel daarvoor simpelweg ontbreekt, wat zal betekenen dat 
men soms een dubbele rol in het geheel zal hebben. Mensen met 
een dubbele rol moeten erg oppassen dat er geen verstrengeling 
van belangen ontstaat. 
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Inleiding

De laatste fase van mijn opleiding staat nu voor de deur. Tijd om te gaan kijken hoe ik dit half jaar
wil gaan invullen, wat ik na mijn studie wil gaan doen en hoe ambitieus ik daarin ben. Daarvoor
schrijf ik dit POP of “Persoonlijk OpleidingsPlan”.
In dit plan komen een beroepsbeeld, de te ontwikkelen specialiteiten daarvoor, een SWOT-analyse,
de inventarisatie van de eerste twee jaren en een gedetailleerde invulling van het 3e en 4e jaar.

3



Hoofdstuk 1: Beschrijving eindniveau en beroepsbeeld

1.1 Beroepsbeeld

Door mijn stage ben ik er achter gekomen dat 3D (games) toch niet de wereld is waarin ik terecht
wil komen. Ten eerste miste ik teveel het maken van websites. Ik deed dat op freelance basis voor
een bedrijf uit Baarn. Ik maakte vooral CMS (Content Management System)-toepassingen voor
bestaande sites.
Ten tweede is het erg moeilijk om in de game wereld (in Nederland) terecht te komen en in (de
buurt van) Baarn te blijven wonen, tenzij je elke dag 3 uur wilt reizen.
Websites maken en er voor programmeren is leuk en 3D werk is ook leuk. Maar beide wil ik denk ik
niet fulltime doen. Een afwisseling tussen programmeren en (visueel) creëren is wat mij nu het
meest trekt. Ook het zoeken en uitproberen van tools voor 3D werk vind ik erg leuk om te doen.

Mijn interesses blijken nu meer te liggen bij webtechnologie, dus zie ik mij ook sneller in dat
vakgebied gaan werken. Dan zie ik mijzelf wel met wat afwisseling tussen het ontwerpen en
programmeren aan een website werken. Het liefst zelfs nog met een stukje gaming of virtual reality
er naast. En daar heb ik nu een mooie oplossing voor gevonden: Webgames! Games die je op een
website kan spelen.

1.2 Noodzakelijke attitude, kennis en vaardigheden

Attitude
Goed abstract kunnen denken, maar toch ook creatief kunnen zijn.
Tegen collega's in durven gaan, vooral in het begin van een project, als men gauw een resultaat wilt
zien. Dit kan op de lange termijn een hoop tijd schelen.

Kennis en vaardigheden
Een brede kennis is nodig voor het beroepsbeeld dat ik voor ogen heb. Zo is onder andere kennis
van programmeertalen, databases en interaction design nodig. Verder dien ik ook nog het een en
andere over een gaming en/of virtual reality te weten. Je moet goede communicatie vaardigheden
hebben om goed met je collega’s te kunnen overleggen. Probleemoplossend vermogen is ook een
kwaliteit die je moet bezitten voor dit beroep.
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1.3 Te ontwikkelen specialiteit(en)

De specialiteiten die ik moet ontwikkelen om aan te sluiten bij mijn beroepsbeeld zijn:
• Goede kennis van (minimaal) PHP, ASP en MySQL, MS SQL en postgreSQL.
• Goede kennis van ActionScript (2) voor Flash.
• Efficiënt kunnen programmeren.
• Interactieve producten kunnen ontwerpen aan de hand van de interaction design principes.

1.4 Formuleren van het gewenste eindniveau

Aan het eind van de opleiding wil ik goed overweg kunnen met (minimaal) PHP, MySQL,
ActionScript (2) en interactieve producten kunnen ontwerpen aan de hand van de interaction design
principes.
Verder wil ik goed met Photoshop kunnen omgaan, omdat je toch nog vaak ontwerpen zal moeten
uitknippen en misschien aanpassen om er een website of game van te kunnen maken.
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1.5 SWOT-analyse

Strengths
Ik heb al een aardig gevorderde kennis van Photoshop.
Flink wat kennis van (X)HTML, PHP en MySQL. Basiskennis van de programmeertalen JAVA,
JavaScript, C en C++.
In de oriëntatie kennis opgedaan over interaction design.
Tijdens de oriëntatie en verdiepingsfase al goed bekend geraakt met ActionScript 2.
Ik kan goed zelfstandig en in teamverband werken.

Weaknesses
Ik blijf soms te lang hangen op één klein detail als ik iets goed voor elkaar wil krijgen, dan moet het
gewoon lukken van mezelf. Het probleem zie ik liever opgelost dan dat ik er omheen werk.
Dingen gaan mij na verloop van tijd vervelen, dan kan ik me er niet meer goed voor inzetten en ik
andere dingen zoeken om aan te werken zonder het vorige eerst af te maken of ik maak het snel en
slordig af. Ik heb denk ik regelmatig afwisseling nodig tussen creatief en abstract bezig zijn.

Opportunities
Ik kan zo een baan krijgen bij VESC / BumbleBeast waar ik stage heb gelopen. Ze waren erg
tevreden met mij en vonden het jammer dat ik wegging. Op dit moment werk ik parttime voor ze als
manusje-van-alles.
Ik kan afstuderen bij de Van Westering Groep (VWG) / Vilarrica in Baarn.

Threats
De arbeidsmarkt voor mensen met kennis over webtechnologie raakt misschien verzadigd.
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Hoofdstuk 2: Inventarisatie eerste twee jaar

2.1 Studiepunten eerste jaar

Hierover kan ik kort zijn. Ik heb mijn Propedeuse gehaald, dus heb ik de 42 punten uit het eerste
studiejaar binnen.

2.2 Studiepunten tweede jaar

Alle studiepunten uit het tweede jaar zijn behaald.

2.3 Opsomming niet gehaalde modulen

Hier valt niets te melden aangezien ik alle punten uit het 1e en 2e jaar gehaald heb.

2.4 Planning voor het inhalen

Zie 2.3.
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Hoofdstuk 3: Gedetailleerde invulling 3e en 4e jaar

3.1 Planning en volgorde

De planning en volgorde van de onderdelen van het 3e en 4e jaar wil ik nog hetzelfde houden als in
de eerste versie van mijn POP. De invulling wordt echter niet hetzelfde als in de 1e versie.

Stage: Ik heb stage gelopen bij BumbleBeast / VESC, te Annen, van 1 september 2004 tot 1 maart
2005. BumbleBeast is een Nederlands bedrijf dat games maakt en is bekend van Big Scale Racing.
Tijdens mijn stage heb ik mij vooral met de artistieke kant van het maken van games
beziggehouden. Ik ben bezig geweest met fotografie, fotonabewerking, het modelleren van objecten
en een klein beetje met animatie.

Onderzoek: Het onderzoek heb ik uitgevoerd bij BumbleBeast van 1 maart tot 1 juni 2005. Dit ging
over de vraag: “Wat bindt mensen aan een gameserver?”. Deze vraag was voor mij en het bedrijf
interessant.

Oriëntatie: Direct na mijn onderzoek ben ik begonnen met de oriëntatie, deze liep (helaas voor mij)
door tot ongeveer 16 september 2005. Ik heb gekozen voor de volgende specialiteiten:

• Webtechnologie;
• Gaming en
• Interaction Design.

Het resultaat van deze periode was een verslag voor interaction design, een uitgebreid
klassendiagram voor webtechnologie en voor het onderdeel gaming heb ik het spel Pong
nagebouwd met ActionScript 2.

Afstuderen (verdieping):
Met de verdieping heb ik me bezig gehouden met een drietal onderwerpen.

1. Een tweetal spellen voor Prisma ontwerpen. Aan de hand van de volgende stappen:
1. Product omschrijving
2. Needs & requirements verkrijgen
3. Een aantal ontwerpen maken
4. Feedback van de klant, gevolgd door stappen 2 en 3 nog een keer doorlopen.
5. Het ontwikkelen van een low-fidelity prototype
6. Evaluatie van het low-fidelity prototype
7. Feedback van de klant
8. Het ontwikkelen van een high-fidelity prototype
9. Evaluatie van het high-fidelity prototype
10.Laatste aanpassingen design
11.Implementatie en testen.

Dit tot en met de prototype fase. Hierbij heb ik eerst het boek “Interaction design” van Rogers,
Sharp en Preece uit gelezen.

2. Inzicht krijgen in wat de mogelijkheden zijn voor PHP in combinatie met Flash / ActionScript
2.0.

3. Pong van de oriëntatie periode uitbreiden met het opslaan van scores in een mySQL database.

Dit alles heb ik gedaan binnen Vilarrica, van 19 september 2005 tot en met 10 februari 2006.
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Afstuderen (opdracht):
In deze periode zal ik een tweetal opdrachten (met betrekking tot webtechnologie) uitvoeren binnen
Vilarrica. Hiervan zal er één voor intern gebruik zijn en één aantal voor een externe opdrachtgever.
Hieronder staan de opdrachten omschreven.

Happy Time website:
De onderstaande tekst is overgenomen van de offerte die aan de klant is gestuurd.

Bij de layout van de site is uitgegaan van een beeldscherm resolutie van 1024 x768 beeldpixels,
waarbij de werkelijke site zich verhoudt als 800 bij 600 beeldpixels, deze staat gecentreerd op het
beeldvlak. De rest (de achtergrond) is een afbeelding.
De daadwerkelijke layout van de site bestaat uit een homepage met 5 hoofdknoppen namelijk;

1) Home
Nieuws item over b.v. Collectie. Dit kan maandelijks veranderen.
Links naar de collectie pagina's boys en girls.
Inschrijving voor mail nieuwsbrief.
Item over werkstukken maken en insturen. (Hierbij moet nog een foto gemaakt worden van
kinderen die met een school werkje bezig zijn.)
Link naar voorbeeld werkstuk en vorige winnaars.

1a) Werkstuk pagina
Voorbeelden van vorige winnaars met de daar bijbehorende afbeeldingen.
Tevens een beschrijving van waar en hoe het werkstuk bij Prisma moet worden aangeleverd.

2) Collectie
Aantrekkelijke begin pagina met de twee leading modellen van de collectie.
Twee buttons, één naar de meisjes en één naar de jongens collectie.
2a) Girls
Overzicht van 10 kleine foto's (moeten vrijstaand gemaakt moet worden). Die elk weer
doorverwijzen naar een grote afbeelding die met de naam en prijs op een bijpassende ondergrond
wordt afgebeeld.
In totaal 10 html pagina's uitbreidbaar naar gelang de collectie zich in de loop van de jaren uitbreid.
Elk nieuw horloge wordt één losse html pagina.
2b) Boys:
Overzicht van 5 kleine foto's (moeten vrijstaand gemaakt moet worden). Die elk weer
doorverwijzen naar een grote afbeelding die met de naam en prijs op een bijpassende ondergrond
wordt afgebeeld. In totaal 5 html pagina's uitbreidbaar naar gelang de collectie zich in de loop van
de jaren uitbreid. Elk nieuw horloge wordt één losse html pagina.

3) Spelletjes
Afbeeldingen van de te spelen spelletjes als link, met daarnaast een korte uitleg van het spel.
Verder op de pagina is de Topscore te vinden van de tien beste spelers van het horlogemakersspel.
3a) Aan de onderkant van Topscore lijst is een link met de naam van de winnaars van deze maand,
inclusief een afbeelding van wat hij of zij dan gewonnen heeft. Dit wordt in één nieuwe html pagina
gepresenteerd. (Deze prijzen moeten dan eventueel gefotografeerd worden.)
3b) Daag je vrienden uit. Een link om via een email formulier je vrienden uit te dagen om ook het
Prisma spel te spelen.

9



3.1) Het horlogemakersspel
Doel van het spel is via een puzzel een horloge zo snel mogelijk in elkaar te zetten.
3.1.1. Begin scherm: Rex staat voor een tafel met allerlei losse horloge onderdelen. De omgeving is
interactief, zo kan het lampje aan en uit, als je met je muis over de prullenmand beweegt bewegen
de propjes en hoor je het geluid van papier geritsel, in het raam zie je een vogel deze vliegt naar je
toe en verdwijnt dan weer. In de kast staat een boek dat zich naar voren kan bewegen. Op de tafel
ligt een papiertje en als je hier op klikt krijg je het voorbeeld van het te maken horloge. Klik je op
wat onder het lampje ligt, dan begint het spel, mocht dit te lang duren bewegen er enkele elementen
op de mat om zodoende de aandacht te trekken van de gebruiker.
3.1.2. Het spel: Op de mat liggende de betreffende horloge onderdelen die na het in drukken van de
start knop in de juiste volgorde in elkaar gezet dienen te worden. Op de achtergrond hoor je een
spannend muziekje en als de onderdelen worden verplaatst en op de juiste plek worden gezet hoor je
metaalachtige geluidjes. In de rechter bovenhoek loopt een stopwatch mee. Als alle onderdelen op
de juiste plaats liggen bewegen de wijzers zich naar de juiste tijd en ziet de gebruiker feestelijke
sterretjes onder begeleiding van een beloningsmelodie.
3.1.3. De winnaars: De tien snelste puzzelaars mogen hun naam, leeftijd en email adres invullen en
worden in de topscore lijst op genomen. Eens per maand ontvangt JPC een automatische mail wie
deze keer heeft gewonnen. Hiervoor is een online database nodig om deze gegevens automatisch te
kunnen verwerken.

3.2) Het Prisma Tijdspel
Doel van het spel is kinderen leren klokkijken
3.2.1 Begin scherm: Ine vertelt dat ze samen met de gebruiker gaat leren klok kijken. Op de
achtergrond speelt een vrolijke melodie. In het schermpje dat Ine vasthoudt, draaien de getallen naar
de tijd die door de gebruiker moet worden aangeven op het horloge. Omdat kleine kinderen niet
goed kunnen bepalen wat er met een digitale tijdsaanduiding wordt bedoeld spreekt Ine het voor ze
uit. Om het een spannend spelkarakter te geven is er een tijdsdruk ingebouwd door middel van een
leeg rakende buis met ballonnen, is de buis leeg, dan volgt er een melding dat de gebruiker het nog
maar eens moet proberen.
3.2.2 De levels: Het spel is opgebouwd uit 4 levels zijnde; uren, halve uren, kwartieren en vijf
minuten. In een level moet vijf keer de juiste tijd worden gehaald, aangegeven door vijf lampjes die
aan of uit staan. Bij het behalen van een level volgt een beloning door middel van rondom vliegende
feestelijke objecten zoals confetti, ballonnen en parasolletjes, begeleid door een applaus en
gesproken woord van Ine.
3.2.3 De winnaars: Bij het behalen van alle levels krijgt de gebruiker een diploma dat na invulling
van naam, leeftijd en e-mailadres uitgeprint kan worden. Winnaars worden “at random” bepaald. En
eens per maand ontvangt JPC een automatische mail wie deze keer heeft gewonnen. Hiervoor is een
online database nodig om deze gegevens automatisch te kunnen verwerken.

4) Woordenboek
Een lijst met horloge termen en een afbeelding van een uitgebreid Prisma horloge. De lijst bestaat
uit links die door middel van een popup de verklaring geven van het woord met een eventuele link
naar andere bronnen. Op de afbeelding van het horloge kan door middel van muis worden geklikt,
waarna een beschrijving volgt van het onderdeel op het horloge.

5) Prisma bij jou in de buurt
Een kort verhaal waarom het goed is om een horloge bij een juwelier te kopen met daarbij een foto
van een juwelier met een kind aan de toonbank. (Deze foto moet nog worden gemaakt.)
Verder op deze pagina vinden we het postcode lokatie veld, waarmee de gebruiker door zijn
postcode in te vullen, de dichtstbijzijnde Prisma dealer kan vinden. Hierbij is een koppeling nodig
van de Prisma verkooppunten popup.
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Content Management System

Bij Vilarrica wil men af van het elke keer handmatig updaten van de sites. Verder moet de
consument meer interactief met de sites bezig kunnen zijn. Het betreft hiervoor de volgende sites:

– www.vilarrica.nl;
– www.vwg.net;
– www.ekoland.nl;
– www.gezondbouwenenwonen.nl en
– www.watching.nl

Dit zijn allen sites die van de holding zelf zijn.
Met behulp van het CMS moeten deze sites op een gebruikers vriendelijke manier te onderhouden
zijn. Het moet voor mensen met weinig kennis van HTML en dergelijke makkelijk zijn om bepaalde
onderdelen van een site te wijzigen. De volgende onderdelen moeten met behulp van het CMS
makkelijk te beheren zijn:

– Tekstuele en gedeeltelijk de grafisch (afbeeldingen bij tekst) content;
– Het versturen, aanmelden en afmelden van/voor een nieuwsbrief;
– Elektronische betalingen;
– Poll(s);
– Weblog(s) en
– Uploads naar de lokale server, de server die dus bij Vilarrica in het gebouw staat, niet de
webserver. Zodat klanten makkelijk hun advertenties kunnen uploaden.
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