Website Webdesign/Webdevelopment
Ontwerpprobleem
Het probleem is dat de opleidingen Webdesign en Webdevelopment alleen worden
aangekaart op de GLU-website. Over de opleidingen is maar een klein stukje
informatie te vinden. Ook hanteert de opleiding Webdesign een nieuwe vorm van
onderwijs, dit moet openbaar worden. Potentiele studenten maken nu alleen nog
maar kennis met de opleiding door de open dag te bezoeken, het probleem is ook
dat deze potentiele studenten de opleiding voorbijlopen op de open dag omdat ze
niet precies weten dat de opleidingen meer bieden dan de verwachting.
Daarnaast is het voor bedrijven niet duidelijk dat ze mee kunnen denken over het
onderwijs, samen kunnen werken en bijvoorbeeld een stagebedrijf kunnen zijn.
Naast de bedrijven en de potentiele studenten zijn er ook nog de huidige
studenten. De studenten kunnen eigenlijk nergens hun werk of mening over de
studie delen naar de buiten wereld toe. Ze kunnen we hun eigen portfolio maken,
alleen kom je dit werk niet tegen als je op de opleiding zoekt.

Stakeholders
•

•

•
•

Potentiele studenten
o Webdesign
o Webdevelopment
Bedrijven
o Stagebedrijven
o Bedrijven met een opdracht
o Bedrijven die willen samenwerken om het onderwijs te verbeteren
Docenten
Huidige studenten

Design Challenge
Hoe kan ik door middel van een website informatie zenden aan potentiele
studenten over de opleidingen Webdesign en Webdevelopment en ervoor zorgen
dat het nieuwe onderwijs duidelijk is met daarbij het bedrijfsleven betrekken bij de
opleidingen en de huidige studenten ook laten betrekken bij deze website.
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Benchmark creation
Ik gebruik deze onderzoekmethode om erachter te komen hoe andere scholen hun
opleidingen op de kaart zetten. Ik ga opzoek naar scholen binnen het ontwerp en
techniek gebied.

Cibap
Cibap is een vakschool voor vormgeving. Het is een tref- en kruispunt voor vak
onderwijs en creatieve industrie. Ze bieden creatieve mbo-opleidingen aan.
Goede onderdelen uit de website

Op de homepage staat in de header direct duidelijk omschreven wat Cibap is. Dat
doen ze in 3 woorden: vakschool voor vormgeving. Daarnaast richten ze hun menuitems direct op de verschillende stakeholders: potentiele studenten, huidige
studenten en bedrijven. In de header afbeelding laten ze direct een student aan het
werk zien, hierdoor is het ook meteen duidelijk wat hun doel is. Daarnaast tonen ze
direct een call to action om je aan de melden voor één van de opleidingen bij
Cibap.

Het is direct duidelijk welke onderdelen van de website vallen onder een bepaald
menu-item. Je klikt erg snel door precies naar de informatie die jij als bezoeker
nodig hebt.
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Door naar “vakschool” te gaan, wordt er gericht op 4 onderdelen: de opleidingen,
het aanmelden, het bekijken van studentenwerk en de manier waarop zij onderwijs
geven. Door deze manier van de content weergeven, kun je snel zien wat de
onderdelen inhouden en doorklikken naar waar je meer over wilt weten.
Cibap Pro (praktijk realistisch onderwijs) is voor hun de beschrijving van het
onderwijs op hun school.

Door een opleiding te kiezen, zie je direct rechts de belangrijkste punten. Hier
worden al direct beroepen weergegeven.
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De informatie voor bedrijven wordt opgedeeld in 2 categorieën: stage en project.
Mindere onderdelen uit de website

Door op studentenwerk te klikken, had ik verwacht dat ik op een pagina zou komen
met portfolio items van de studenten. Dit is niet zo, het zijn verschillende dingen
door elkaar (stage, oud studenten, huidige studenten) de uitgelichte afbeeldingen
bij de meeste artikelen tonen niet echt de inhoud van het artikel. Het zou beter zijn
als je de resultaten kan filteren.
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Conclusie Cibap
- Scheiding tussen stakeholders direct duidelijk
- In de header direct duidelijk waar ze voor staan
- Binnen elke categorie komt er een menu terug
o De onderdelen binnen het menu zijn op een landingspage kort en
duidelijk omschreven en biedt een mogelijkheid om door te klikken
- De lading van alle pagina’s wordt direct in beeld weergegeven in de header
- Cibap pro legt hun onderwijs uit in een video.

SintLucas
Sintlucas is een mbo en vmbo school voor de creatieve industrie.
Goede onderdelen uit de website

Op de homepage komen in de header verschillende beelden voor bij van werkende
studenten. Dit geeft meteen de sfeer aan dat er hangt binnen deze school.

Grote koppen/quotes werken goed.
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Alumni is bij Sintlucas erg belangrijk en daarom hebben ze en YouTube kanaal met
allemaal verhalen van oud studenten. Wel staat een link naar dit kanaal ver verstopt
op de website, dat is weer een minder onderdeel.
Mindere onderdelen uit de website

De uitleg van hun onderwijs is verdeeld in 4 blokken, de teksten vind ik alleen niet
erg scherm. Ze hebben het bijvoorbeeld over keuze delen, maar het is niet te
vinden welke keuzedelen er zijn. Ook valt het op dat dit onderdeel niet visueel is
weergegeven.
Ook zie je bij Sintlucas nergens een link naar het bedrijfsleven.
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Conclusie Sintlucas
- Focus op alumni
- Studenten in beeld

Bit Acadamy
Bit acadamy is een samenwerking tussen verschillende ROC’s.
Goede onderdelen uit de website

Het is kort en duidelijk weergeven wat bit is. De beelden bij de tekst werken erg
goed. Daarnaast leggen ze uit wat bit is in een video.
Bit heeft ook eigen website van “het bedrijf” https://wearebit.com/. De wordt maar
op 1 plek binnen de site weergegeven.
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Minder goede onderdelen uit de website

De header geeft niet beeld wat bit is. Het menu is duidelijk en concreet, alleen de
log in knop is vormgegeven alsof dat het belangrijkste menu item is. Als je bij bit
acadamy een account hebt, dan kan je de inlog mogelijkheid ook wel vinden zonder
dat deze uitgelicht is.

De verdeling van de leerjaren is duidelijk weergegeven, maar wel heel statisch. Je
leidt programmeurs op, dus hier had wel wat meer aan gedaan kunnen worden. Wel
werken de kleuren en de content goed.
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Interview
Er zijn 3 stakeholders binnen dit project: potentiele studenten, huidige studenten en
bedrijven. De gebruikers van de website gaan binnen komen op een landingspagina
passend bij de stakeholder. Om erachter te komen hoe deze pagina’s gevuld
moeten worden, heb ik alle stakeholders geïnterviewd.

Potentiele studenten
Voor deze stakeholder heb ik studenten uit het eerste leerjaar gesproken. Zij
hebben nog vers in het geheugen met welke informatie ze naar het GLU zijn
gekomen en deze informatie kunnen ze ook weer vergelijken met de echte situatie
hier op school. Ik heb ze eerst de vragen gesteld over hoe ze op deze opleiding en
school terecht zijn gekomen en vervolgens ben ik met ze in gesprek geweest over
de website.

Uitkomsten interview hoe je hier gekomen bent
Student 1
Deze student volgde al een opleiding binnen het GLU en had de volgende keuzes:
hbo, nog een mbo of werken. Uiteindelijk is de keuze uitgegaan naar nog een mbo
en heeft de student gezocht naar opleidingen binnen het GLU waar techniek in zit
omdat de student interesse had in code.
Student 2
Deze student is opzoek gegaan naar opleidingen binnen een website waar alle
mbo-opleidingen en scholen staan. De student heeft gezocht op opleidingen met
vormgeving en het werk met computers. Vervolgens zijn daar 3 scholen uitgekomen
die de student heeft bezocht met een open dag. Op de open dag van GLU heeft de
student de meeste informatie gekregen en dat was een bevestiging voor de keuze.
1 van de belangrijke punten voor de keuze was dat de school er modern uit zag.
Student 3
Deze student heeft al direct gericht gezocht op een opleiding Webdesign en deze
opleiding was maar op 2 scholen: GLU en GLR. De keuze naar GLU is uitgegaan
omdat het dichterbij huis was.
Student 4
Deze student heeft een andere route afgelegd bij het kiezen van een mboopleiding. Eerst was het de bedoeling om Gamedesign te gaan studeren aan de
HKU, maar is hier niet aangenomen. Toen was de keuze er om Gamedesign te gaan
doen maar dan op een mbo en kwam hierdoor bij GLU uit. Echter zat de opleiding
Gamedesign al vol en kreeg hij advies van een bekende dat hij geschikt zou zijn
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voor Webdesign en daarom heeft hij deze keuze gemaakt. Het is erg enthousiast
over het flexibel onderwijs en vind het heel erg fijn op deze manier.
Student 5
Bij deze student was het niet helemaal duidelijk waardoor de student op GLU
terecht is gekomen. De reden die genoemd werd was dat het een goede school zou
zijn. Wel heeft de student de open dag bezocht en wilde eerst Webdevelopment
gaan doen. Uiteindelijk er toch voor gekozen om ook een stukje vormgeving mee te
nemen en gekozen voor Webdesign.
Student 6
Deze student had op de middelbare school een vaak waarin je een dagje kon
meelopen op GLU. Er is geen specifieke research gedaan naar wat voor opleiding of
school gaan passen maar heeft de kans gepakt om een dagje mee te lopen (eigen
zonder reden), hij kwam toen eerst bij AV uit maar is toch gegaan voor Webdesign.
Student 7
Deze student was gericht aan het zoeken naar een opleiding met baangarantie en
heeft op een ROC een studiekeuzetest gedaan. Hieruit kwam: iets met de handen
doen, logisch nadenken en creativiteit. De student is naar de opendag van GLU
gegaan in eerste instantie voor de opleiding GV, maar voelde zich direct niet thuis in
het lokaal daarvan en is doorgelopen naar Webdesign. Bij Webdesign was de sfeer
wel fijn en waren de docent de doorslag om deze opleiding te gaan doen.

Conclusies
Keuze voor WD
- Goede school
- Meeloopdag
- Route via andere studies (afwijzingen)
- Open dag
- Website met alle mbo-scholen en opleidingen

Uitkomsten interview website
Flexibele onderwijs
Om te beginnen hebben we het gehad over wat ze van tevoren wisten over het
flexibel onderwijs, dit was vrijwel 0 en ze kwamen er pas op de eerste schooldag
achter. Ze zeggen dat je er eigenlijk alleen aan moet beginnen als je ook de
discipline hiervoor hebt en dat het flexibel onderwijs dus zeker op de voorgrond
moet komen.
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Wat wil je zien op de website
Studiekeuzecheck en opendagen
Ze vinden het belangrijk dat ze op de website al wat kunnen zien over de
studiekeuzecheck en opendagen. Wanneer zijn er bijvoorbeeld open dagen en wat
houdt de studiekeuze check (intake) in, eigen het proces dat je doorloopt tot de
eerste schooldag.

Ze zouden het fijn vinden als ze bijvoorbeeld via de website per mail een vraag
kunnen stellen aan een huidige student. Dit is laagdrempeliger dan een vraag
stellen op de opendag. Je kunt dan aan een huidige student een vraag stellen over
de opleiding of hoe deze student bepaalde onderdelen ervaart. (Denk aan iets van
een chatfunctie).
Quiz
De studenten die ik heb gesproken zouden het fijn vinden als ze door een quiz
erachter komen of de opleiding bij hun past of niet, het zal bestaan uit vragen die je
met ja/nee kan beantwoorden en vervolgens komt hier een matchscore uit.
Overige informatie
Hieronder volgt een opsomming van mogelijke content voor op de website
- Voorbeelden van werk dat gemaakt wordt en wat je kan verwachten, liever
niet direct het werk op hoog niveau
- Recensies van huidige studenten
- Video van een dag meelopen met een student, hoe gaan de lessen, wie zijn
de docenten > sfeerimpressie
- Wat ga ik verwachten > algemene indruk en het docententeam
- Q&A > meest gestelde vragen over de opleiding met ook specifieke vragen
over de begeleiding voor bijvoorbeeld autisme.
Highlights flexibel
Kernpunten flexibel onderwijs (in 3 punten duidelijk wat er te wachten staat)
Van 9:00 tot 14:45 school, bepaal zelf welke lessen je volgt, zoek uitdaging.
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Huidige studenten
Om de website levend te houden is het erg belangrijk dat huidige studenten ook
doelen kunnen bereiken met de website. Ik heb huidige studenten een aantal
vragen gesteld om erachter te komen wat voor hen belangrijk is.
Stage zoeken
Een punt dat naar voren kwam ging over de stage, de stagebank met bedrijven is in
niet ideaal omdat hier ook bedrijven staan die op dit moment geen stagiair zoeken.
Het zou fijn zijn als bedrijven bepaalde vacatures kunnen plaatsen zodat je weet
waar je terecht kunt.
Stagebegeleiding
De studenten zouden het ook fijn vinden om op de website te kunnen zien op welke
manieren je begeleid wordt en wat je kan verwachten van je stage. Denk aan de
formulieren die je moet invullen etc. Hier zouden ervaringen van hogere jaars
studenten van pas komen om te vertellen over de stage.
Forum
Er zal een forum kunnen komen waar bedrijven bijvoorbeeld opdrachten op kunnen
zetten zodat een student dit kan uitvoeren (hier moet wellicht een begeleidingsstuk
aan zitten dat niet helemaal haal baar is en wie krijgt de opdracht, hoe werkt dat
etc.)

Het forum zou wel gebruikt kunnen worden als een soort nieuwsoverzicht (welke
ontwikkelen zijn er geweest, hoe was de assessment week, wat hebben studenten
voor speciale projecten gedaan, oproep voor open dag etc.)
Dan komt wel als vervolg de vraag hoe de studenten de berichten zien zonder dat
iedereen hierbij kan, gaat dat werken met inlog?
Portfolio
Er wordt op de pagina voor potentiele studenten en bedrijven werk van studenten
laten zien, het zou leuk zijn als studenten hier via de website werk voor kunnen
uploaden waar ze trots op zijn.
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Bedrijven
Bedrijven kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de opleidingen:
- Beroepenveld commissie
- Stagebedrijf
- Gastlessen
- Assessmentweek
Op 27 maart 2020 sprak ik via Zoom met Christiaan Slierendrecht van het bedrijf
JijOnline. JijOnline helpt bedrijven met het realiseren van duurzame groei. Dit doen
ze doormiddel van 3 oplossingen:
-

Strategie > van idee naar succes
Online marketing > klanten naar jou toe laten komen
Webdesign

JijOnline is ook al erg lang betrokken bij de opleiding Webdesign, zo zitten ze in de
beroepenveldcommisie, hebben ze vaak stagiaires gehad en geven ze af en toe een
gastcollege. Ik heb Christiaan over al deze activiteiten vragen gesteld.

Stage
Het aannemen van een stagiair
Bij JijOnline komen de stagiaires vrijwel altijd binnen via Ron. Ron kent JijOnline
goed en weet vaak ook wel studenten er zullen passen bij JijOnline. Wel zouden ze
graag zien dat een stagiaire op een bepaalde manier gematcht wordt met een
bedrijf. JijOnline was daar eerst erg makkelijk in en namen eigenlijk altijd een
stagiair aan die zag aanbiedt. Daar zijn ze nu van terugkomen en zo hebben ze dit
jaar voor het eerst iemand afgewezen omdat het toch niet passend vonden.

Chris is wel is met Ron begonnen aan een soort vragenlijst om te zien bij wat voor
bedrijf je past (denk aan vragen zoals: werk je liever in een hoodie of in een pak),
met dit soort vragen weet je al meteen een beetje bij wat voor bedrijf je past.
Chris zou graag iets willen zien dat tussen de stageaanvraag en het stagegesprek
inzit, hierdoor ontvang je alleen de studenten op gesprek die ook bij je zullen
passen. Hierdoor kwamen we op het soort “speeddaten”, dit zou bijvoorbeeld via
Zoom kunnen. Een bedrijf kan een soort vacature plaatsen voor een stageplek,
vervolgens kunnen studenten zich inschrijven voor een virtuele speeddate en aan de
hand daarvan worden ze uitgenodigd of niet.
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Vacature
Een bedrijf zou op de website een vacature kunnen plaatsen. Deze vacature zou niet
gericht zijn op een bepaalde functie zoals “front-end developer” maar meer op de
skills die het bedrijf kan aanbieden. Zo kan de student inschatten of deze skills
passen bij wat hij/zij wil bereiken.

In de vacature kan het bedrijf dus ook aangeven wat voor bedrijft ze zijn. Ze kunnen
wat highlights opgeven (denk aan manieren van communiceren, aantal personen op
kantoor, preview werkplek, het team). Zo kan de student zien of hij/zij ook past bij
de omgeving van het bedrijf.
Nieuwe bedrijven
Voor bedrijven die nog niet eerder studenten van de opleidingen hebben als
stagiair zou het goed zijn om de volgende informatie met ze te delen:
- Inhoud curriculum: welke skills hebben de studenten, welke cases hebben ze
gehad.
- Praktisch: met welke tools werken de studenten, wat is een normale
stagevergoeding, wat is de begeleiding vanuit school, een visualisatie van het
proces naar de stage toe, wat moet de student doen op stage (leerdoelen,
uren verantwoording, stageverslag etc.)
- De toegevoegde waarde van een GLU-stagiair in jouw bedrijf
Experiment
Er zou wellicht een keer een experiment kunnen plaatsvinden voor het matchen van
een student aan een bedrijf (los van dit project voor de website). Bijvoorbeeld: 5
bedrijven die veel samenwerken met GLU kunnen zich aanmelden en een vacature
plaatsen. Studenten kunnen hierop reageren en dan zal er een virtuele speeddate
plaatsvinden, mocht dit werken dan kunnen we zoiets wellicht ook doorvoeren op
de website.
Stage content op de website
- Ervaringen van bedrijven met stagiaires WD/WDV
- Inzicht curriculum
- Meerwaarde GLU student in je bedrijf
- Praktische informatie: tools, stagevergoeding, proces voor stage, proces
tijdens de stage (leerdoelen, begeleiding etc.)
- CTA: vacature plaatsen, contact opnemen voor informatie?

Beroepenveld
1 a 2x per jaar is er een bijeenkomst met de beroepenveldcommissie. Ze praten dan
over de inhoud van het onderwijs of een examencase. Bedrijven hebben invloed op
de vormgeving van de opleiding, ze bespreken bijvoorbeeld de tools die er
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gebruikt worden in het huidige bedrijfsleven. Een bedrijf ziet constant de
ontwikkelingen in het vakgebied en kunnen dit via de commissie overbrengen in het
huidige onderwijs. Ze zorgen dus voor de aansluiting van het onderwijs naar het
bedrijfsleven. De praktijk loopt altijd voor op het onderwijs en met het
beroepenveld wordt de voorsprong uit het bedrijfsleven meer doorgevoerd in het
onderwijs en zal het verschil dus minder groot zijn.
Chris gaf aan dat hij het wel belangrijk vindt om als bedrijf te zien wat er gedaan
wordt met de informatie vanuit de beroepenveldcommissie. Hij zal graag willen zien
wat de iteraties van het onderwijs zijn en dus de uitkomsten uit de bijeenkomsten.
Dit zou ook goed zijn voor Social Media content.
Beroepenveld content op de website
- Wat kan een bedrijf voor GLU betekenen
- Wat is de meerwaarde als het onderwijs passen is bij het werkveld voor
bedrijven (denk aan: goed opgeleide studenten en klaar voor het
beroepenveld)
- CTA: aanmelden? Meer info via contact?

Gastcolleges
Christiaan heeft meerdere keren gastcolleges gegeven op GLU, dit is leuk om te
doen maar hij vindt het wel heel intensief. Er is tijd nodig voor voorbereiding en je
moet de hele dag aanwezig zijn op de locatie. Vaak zijn de bedrijven zo druk dat ze
die tijd niet hebben, dat merkt Chris ook. Hij zou het wel leuk vinden om
bijvoorbeeld Webinars te geven, studenten die de informatie echt interessant
vinden kunnen daar dan aan mee doen. De drempel voor een gastcollege is veel
langer om het te doen via bijvoorbeeld Zoom dan om echt naar locatie te komen en
ook nog orde te houden in klas etc.
Gastcolleges content op de website
- Webinar/gastcollege aanmelden (voorbeeld onderwerpen aangegeven?)
- Welke mogelijkheden zijn er
- CTA: informatie delen met studenten
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Jobstories
Bedrijven
Wanneer ik opzoek ben naar een stagiair voor mijn bedrijf, wil ik mij kunnen
inschrijven als stagebedrijf, zodat de studenten mij kunnen vinden.
Wanneer ik wil meedenken over het onderwijs, wil ik contact kunnen opnemen met
de opleiding, zodat ik een samenwerking aan kan gaan.
Wanneer ik mijn kennis wil delen met studenten, wil ik manieren kunnen vinden om
dit te doen, zodat ik mijn kennis kan overbrengen aan de studenten.

Potentiële studenten
Wanneer ik opzoek ben naar een opleiding, wil ik informatie kunnen zien over deze
opleiding, zodat ik kan ondervinden of de opleiding bij mij past.
Wanneer ik kies voor de opleiding Webdesign, wil ik weten wat het flexibel
onderwijs inhoudt, zodat ik mij hierop kan voorbereiden.
Wanneer ik twijfel of een opleiding bij mij past, wil ik een test kunnen doen, zodat ik
zeker weet of ik de goede keuze maak.
Wanneer ik weet dat ik een bepaalde opleiding wil doen, wil ik zien wat de sfeer is
binnen de school, zodat ik kan zien of mijn keuze uitgaat naar deze school.

Huidige studenten
Wanneer ik een stagebedrijf zoek, wil ik zien welke bedrijven er specifiek
beschikbaar zijn voor mijn opleiding en leerdoelen, zodat ik een bedrijf kan vinden
waar ik stage kan lopen.
Wanneer ik trots ben op mijn werk, wil ik dat de buitenwereld mijn werk kan zien,
zodat ik aan potentiële studenten kan laten zien wat ik op deze opleiding doe.
Wanneer ik naast mijn studie meer wel wil doen, wil ik opdrachten kunnen vinden,
zodat ik nog meer ervaring op kan doen.
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Visualisatie fases Webdesign
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Wireframes
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Overige promotie
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