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1. Achtergronden 
 

Het project ‘Portfolio website’ is een opdracht van Hogeschool Inholland van Informatica 

opleiding. De opdrachtgever van het project is Cisca Colijn. Gerardus Vermeulen ben zowel 

de opdrachtnemer en als eindverantwoordelijke van het project. 

 

Het doel is om een portfolio website te maken met informatie over Gerardus Vermeulen 

schoolgemaakte opdrachten. Verder is dit project bedoeld om eerstejaars Informatica 

studenten kennis te laten maken met de opleiding Informatica en de technieken gebruikt 

wordt. 

 

Project gerelateerde vakken:  Docent: 

 

WebMarkup:    Micha van der Meer 

WebDesign/HCI:   Maya Schmucki  

Photoshop:    Jerry Tieben 

Projectvaardigheden:   Cisca Colijn 

 

Naast deze interne partijen is er ook nog een externe partij. Er moet buitenschool een 

interview worden gehouden met een persoon. 

 

Het project ‘Portfolio website’ is het eerste project binnen de opleiding Informatica. 

 

Deze plan van aanpak bevat een aantal hoofdstukken en deze hoofdstukken zijn: 

 

 Hoofdstuk   1:  Achtergronden   

 Hoofdstuk   2:  Projectopdracht   

 Hoofdstuk   3:  Projectactiviteiten   

 Hoofdstuk   4:  Projectgrenzen   

 Hoofdstuk   5:  De producten    

 Hoofdstuk   6:  Kwaliteit    

 Hoofdstuk   7:  De projectorganisatie   

 Hoofdstuk   8:  Planning    

 Hoofdstuk   9:  Kosten en baten   

 Hoofdstuk 10:  Risico’s    
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2. De projectopdracht 
 

De opdracht is om mijn portfolio website te ontwerpen en bouwen. Hier moet informatie over  

Gerardus Vermeulen komen te staan en pagina’s waar de schoolopdrachten geplaats kan 

worden. 

 

Het doel van dit project is dat u leert hoe een website in elkaar zit en ook kan u laten zien wie 

u bent en ook wat u kan. 

 

De opdrachtgever verwacht dat de portfolio website online is te bekijken en ook dat de 

huiswerkopdrachten online te bekijken is op de portfolio website. 

 

De op te leveren Deliverables: 

 Moodboard 

 Wireframes 

 Vormconcepten 

 Bewerkte foto’s 

 Website online te bekijken 

 Interviewverslag 

 Presentatie 
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3. Projectactiviteiten 
 

Hier onder hebt u de projectactiviteiten: 

 

1. Een plan van aanpak schrijven 

 Lessen projectvaardigheden volgen 

 Boek van Roel Grit ‘projectmanagement’ lezen 

 Concept PvA schrijven 

 Concept laten nakijken 

 De onvtangend feedback verwerken in definietive versie 

 

2. Foto’s bewerken in Photoshop 

 Lessen Photoshop volgen 

 Foto’s maken en bewerken in Photoshop 

 

3. Vormconcepten ontwerpen 

 Lessen HCI volgen 

 Ideeën opdoen voor de lay-out 

 Vormconcepten ontwerpen in photoshop 

 Vormconcepten goed laten keuren door docent 

 

4. Wireframes 

 Leren hoe je een wireframe maakt 

 Bedenken hoe de opbouw van de website pagina’s  ongeveer moet worden 

 Wireframe schetsen 

 Wireframe goed laten keuren door docent 

 

5. Webpagina’s maken met XHTML/CSS 

 Webmarkup lessen volgen 

 HTML schrijven 

 Pagina’s vullen met inhoud 

 

6. Definietieve lay-out maken 

 CSS schrijven voor de lay-out van de pagina’s 

 Foto’s plaatsen op de website 

 

7. Interviewen 

 Les interviewen volgen 

 Interviewschema maken 

 Interviewschema goed laten keuren door docent 

 Iemand vinden om te interviewen 

 

8. Website Presenteren 

 Presentatie voorbereiden 

 Presentatie geven 
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4. Projectgrenzen 
 

De project is gestart in week 37  2013. De einddatum van dit project is in de toets week van 

deze 1
e 
Periode. 

 

De grenzen van dit project zijn duidelijk aangegeven in de projecthandleiding.
 

 

Randvoorwaarden: 

 Een computer 

 Studieboeken 

 Projecthandleiding 

 De programma’s Word, Photoshop en Dreamweaver 

 Lessen van Photoshop, HCI, Webmarkup en Projectvaardigheden 

 

Grenzen: 

Ik houd me aan de opdracht zoals besproken en ook rekening met kwaliteitseisen. 
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5. De producten 
 

Tijdens dit project gaan we werken aan de volgende producten: 

 Plan van aanpak  

 Digitaal Moodboard  

 Bewerkte foto’s 

 Huiswerkopdrachten voor Webmarkup  

 Wireframes van website 

 Vormconcepten 

 Webpagina’s met inhoud 

 Een pagina voor huiswerkopdrachten 

 De website online te kunnen bekijken 

 Interviewschema 

 Interviewverslag 

 Presentatie  
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6. Kwaliteit 
 

Om de kwaliteit te waarborgen wordt ervoor gezorgd dat alle delivarables op tijd ingeleverd 

wordt voor feedback. De gekregen feedback wordt dan in het eindproduct verwerkt zodat die 

aan alle eisen voldoet. 

 

Plan van aanpak 

 Het volgen van de lessen projectvaardigheden 

 De spelling is correct 

 De zinsbouw is correct 

 De interpunctie is correct 

 Het gebruikt van tijd is correct en consequent 

 Het plan van aanpak moet worden opgesteld volgens het format van Roel Grit 

 

Moodboard 

 Het Moodboard moet in Photoshop gemaakt worden 

 Gebruik maken van tekst, beeldmateriaal en shapes. 

 Gebruik maken van maskers 

 

Wireframe 

 Het Wireframe moet in Photoshop gemaakt worden 

 Indeling van je website in tekening 

 

Vormconcepten 

 2 Verschillende Vormconcepten gemaakt in Photoshop 

 Beeldbewerking , lagen, maskers, shapes en tekst 

 

Tekst webpagina’s 

 Zorgen dat er voldoende informatie op iedere pagina staat 

 De spelling is correct 

 

XHTML code 

 De code moet goedgekeurd worden met W3C Validator 

 

CSS code 

 De code moet goedgekeurd worden met W3C Validator 

 

Design website 

 Kleuren moet passen 

 Teksten zijn leesbaar 

 

Bewerkte foto’s 

 Foto’s bewerkt in Photoshop  

 Beeldbewerking , lagen, maskers en shapes 
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Interview 

 Interviewverslag laten nakijken door docent 

 Hoofdvraag en deelvragen geformuleerd voor het krijgen van informatie  

 Mondeling interview 

 Een interviewschema opstellen 

 

Presentatie 

 De presentatie moet goed voorbereid zijn 

 

Website 

 De code moet goedgekeurd worden met W3C Validator 

 Het is online the bekijken 

 DOCTYPE moet in HTML 5 

 Iedere pagina heeft een titel 

 Description en keyword tags zijn aanwezig 

 Er wordt alleen Elementen en attributen gebruikt die nodig is 

 Divs aanwezig in je code voor lay-out 

 De website bevat geen interne CSS, de CSS moet in een externe stylesheet 

 Teksten zijn leesbaar 
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7. De projectorganisatie 
 

De opdrachtgever: 

Cisca Colijn 

Cisca.colijn@inholland.nl 

Cisca Colijn is de opdrachtgever, ik kan bij haar terecht met vragen over dit project. Ook 

houdt zij de voortgang bij en zal het uiteindelijk gaan beoordelen. 

 

De opdrachtnemer: 

Gerardus Vermeulen 

536512@inholland.nl 

Gerardus Vermeulen is de opdrachtnemer en zal een portfolio website moeten leveren die 

aan alle eisen voldoet. 

 

Docent Photoshop: 

Jerry Tieben 

Jerry.Tieben@inholland.nl 

Jerry Tieben zal mij leren hoe ik om moet gaan met Photoshop. 

 

Docente HCI: 

Maya Schmucki 

Maya.Schmucki@inholland.nl 

Maya Schmucki zal mij leren hoe ik mijn website een goede, logische opbouw geef voor 

optimale gebruiksvriendelijkheid. 

 

Docente Projectvaardigheden: 

Cisca Colijn 

Cisca.colijn@inholland.nl 

Cisca Colijn helpt me met het opzetten van mijn plan van aanpak en hoe je het beste een 

project kan doorlopen door het plan van aanpak te volgen en te plannen. 

 

Docente Webmarkup: 

Micha van der Meer 
micha.vandermeer@inholland.nl 

Micha van der Meer  leert mij om te gaan met XHTML/CSS om een goede website te kunnen 

maken. 
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8. Planning 
 

De planning zijn als volg hieronder. (Hiervoor is ook een strokenplanning gemaakt zie bijlage 

A). 

 

Activiteiten: 

1. Moodboard      Week 37 

2. Wireframe      Week 37 

3. Concept Plan van Aanpak   Week 38 

4. 2 Website Vormconcepten   Week 39/40 

5. Definitief Plan van Aanpak   Week 40/41 

6. Content(Teksten + Bewerkte foto’s  Week 41 

7. Interviewschema    Week 41 

8. Interview verslag    Week 42 

9. Website online    Week 43/44 

10. Presentatie     Week 45 
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9. Kosten en baten 
 

Hieronder is er een overzicht gemaakt van alle kosten en baten voor dit project. 

 

Kosten 

 Uren besteden aan het volgen van lessen 

 Het maken van huiswerkopdrachten 

 Maken van de website 

 Schoolboeken 

 

Baten 

 Kennis en ervaring met XHTML/CSS, Photoshop, Dreamweaver en HCI 

 Een Portfolio website die gebruikt kan worden om mensen te laten zien wie ik ben en 

kan 

 Behaalde studiepunten 
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10. Risico’s  
 

Risico’s 

 De haalbaarheid van het project niet gehaald binnen deadline 

 Onvoldoende kennis 

 Onvoldoende motivatie 

 Harde schijf doet het niet meer 
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Bijlage A  
 

 


