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Ontwerp van een World Wide Web 

ondersteuningsomgeving voor 

mentoren, managers, tutors, 

counsellors, en studenten in de 

opleiding EuroPro 

 Europees professionele 

ontwikkelingsopleiding 

 technische professionals 

 individueel studie plan 

 40 sw =  1 jaar voltijd 



Ontwerp van een World Wide Web 

ondersteuningsomgeving voor 

mentoren, managers, tutors, 

counsellors, en studenten in de 

opleiding EuroPro 

 3-jarige erkende 

universiteitsdiploma 

 3 jaar ervaring in het 

bedrijfsleven 

 Finland, Zweden, 

Oostenrijk, Engeland, 

Spanje 



Ontwerp van een World Wide Web 

ondersteuningsomgeving voor 

mentoren, managers, tutors, 

counsellors, en studenten in de 

opleiding EuroPro 

 Learner Support Network 

 begeleiden de student 

 mentor + manager 

vanuit bedrijf 
 tutor + counsellor 

vanuit universiteit 



Ontwerp van een World Wide Web 

ondersteuningsomgeving voor 

mentoren, managers, tutors, 

counsellors, en studenten in de 

opleiding EuroPro 

 onderdeel van Internet 

 wereld wijde pagina’s 

verbonden door 

hyperlinks 

 http://www.dipoli.hut.fi/ 



Ontwerp van een World Wide Web 

ondersteuningsomgeving voor 

mentoren, managers, tutors, 

counsellors, en studenten in de 

opleiding EuroPro 

 omgeving = structuur 

van WWW pagina’s 

 ter ondersteuning van 

Learner Support Network 



Ontwerp van een World Wide Web 

ondersteuningsomgeving voor 

mentoren, managers, tutors, 

counsellors, en studenten in de 

opleiding EuroPro 

 vooronderzoek 

 ontwerp en ontwikkeling 

 evaluatie 







 

Doel    

  Wat? 

   Ondersteuning van de EuroPro 

begeleiders bij het uitvoeren van hun 

taken zodat zij deze effectief(ver) en 

effiecient(er) kunnen uitvoeren: 

 ondersteuning huidige begeleiders 

 ondersteuning en informering 

toekomstige begeleiders 

 marketing EuroPro 



 

Doel    

 Studenten benadrukten een gebrek aan 

ondersteuning van hun begeleiders 

  Waarom? 

 Door ondersteuning op afstand: 

– op de hoogte van hun 

verantwoordelijkheden en taken 

– problemen bespreken met andere 

begeleiders 

– efficiënter contact met studenten 



 

Methode 
Vooronderzoek 

Evaluatie 

Aanbevelingen 

Functionaliteit 

Bruikbaarheid 

Effectivety 

Uiteindelijke 

Produkt 

Eisen 

Context 

Taken 

Doelgroep Vergelijkbare 

Produkten 

Prototype 

Probleem/Doel 

Specificaties 

Struktuur 

Functies Pilot 

Produkt 

Navigatie 

Effectiviteit 

Interface 

Ontwerp & Ontwikkeling 

Gebruik 

 OKT - model 

 ISM 3 - model 

 Aangepast OKT 3 - model 

  Ontwerp modellen: 



 

EuroPro 

  Concept van de opleiding 



 

EuroPro 

  Structuur van de opleiding 



 

EuroPro 

  Learner Support Network 

loopbaan 

ontwikkeling 



 

EuroPro 

  Learner Support Network 



 

Doelgroep 

 Problemen: tijd, motivatie, en informatie 

 Behoeftes: EuroPro informatie, 

communicatie 

 Computers: Pentium (50%), Internet 

verbinding (73%), 16 Mb (67%) 

 Internet: email, WWW (30% geen, 30% 

weinig, 30 % veel) 



 

Ontwerp 

  Structuur van de WWW omgeving 
Learner Support Network Online

EuroPro

Mentor

Office

DiscussionResourcesEuroPro

EuroPro

Manager

Office

News FAQ Info Search Help

EuroPro

Counsellor

Office

EuroPro

Tutor

Office

EuroPro

Study

Room

- registration

- study plan

- report cover

- course

  database etc.

- organisation

- lsn

- role of tutor

- study

  structure etc.

- general

- mentoring

- counselling

- latest news

- add news

- added news

questions

about:

- EuroPro

- discussion

  system

- contact info

- copyright

- evaluation

   info

- search on

   keywords
- buttonbar

- back and

  forward

- links

- font etc.



 

Ontwerp 

  Functies van de WWW omgeving: 

 Situatie specifieke informatie 

 Hulpmiddelen en databases 

 Communicatie/discussie 

mogelijkheden 

 FAQ = Frequently Asked Questions 

 Nieuws 



 

Ontwerp 

  Gebruikersinterface van de omgeving 

http://www.dipoli.hut.fi/org/lsn/europro/counsellor/


 

Evaluatie 

  Methode: 

 WWW evaluatie formulier 



 



 

Evaluatie 

  Methode: 

 WWW evaluatie formulier 

 meerkeuze beweringen en open 

vragen 

 experts 

 gebruikers 



 

Evaluatie 

 Bruikbaarheid 

– operationaliteit 

– gebruiksgemak 

– duidelijkheid 

 Functionaliteit 

 Effektiviteit 

 

  Resultaten: 



 

Evaluatie 

 Bruikbaarheid 

 Functionaliteit 

– relevantie 

– compleetheid 

– correctheid 

 Effektiviteit 

 

  Resultaten: 



 

Evaluatie 

 Bruikbaarheid 

 Functionaliteit 

 Effectiviteit 

– probleem 

oplossend 

– (on)verwachte 

opbrengst 

 

  Resultaten: 



 

Aanbevelingen 

 Inhoudelijke aanbevelingen 

 Gebruikersinterface aanbevelingen 

 Technische aanbevelingen 

 Implementatie aanbevelingen 



 

Aanbevelingen 

 Inhoudelijke aanbevelingen 

– voordelen van EuroPro voor 

student en bedrijf toevoegen 

– studie gebieden van student 

toevoegen 

 Gebruikersinterface aanbevelingen 

 Technische aanbevelingen 

 Implementatie aanbevelingen 



 

Aanbevelingen 

 Inhoudelijke aanbevelingen 

 Gebruikersinterface aanbevelingen 

– lay-out van buttons van 

belangrijkste secties aanpassen 

 Technische aanbevelingen 

 Implementatie aanbevelingen 



 

Aanbevelingen 

 Inhoudelijke aanbevelingen 

 Gebruikersinterface aanbevelingen 

 Technische aanbevelingen 

– splits de ‘onzichtbare’ tabel op de 

pagina’s in meerdere tabellen 

 Implementatie aanbevelingen 



 

Aanbevelingen 

 Inhoudelijke aanbevelingen 

 Gebruikersinterface aanbevelingen 

 Technische aanbevelingen 

 Implementatie aanbevelingen 

– snelheid pagina’s verbeteren 

– geef meer bekendheid aan WWW 

omgeving 

– benoem een discussie leider 

– benoem een webmaster 

 



 

Vragen......... 



 

Borrel Buffet Feest in de VB 


