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Projectbeschrijving  

De opdrachtgever wilt een platform waarop ontwikkelaars, fanatieke fans en casual speler 

informatie met elkaar kunnen uitwisselen over een te ontwikkelen spel.  

De oplossing is een forum waar gemakkelijk content kan worden uitgewisseld en waar op 

een overzichtelijke manier gediscussieerd kan worden.  

Ik ga me bezig houden met het structureren van dit forum en het toevoegen van de gewenste 

features van de verschillende stakeholders. De vormgeving, het forumbeleid en de getoonde 

content worden bepaald door de opdrachtgever.  

Stakeholders 

1. De initiatiefnemer 

2. De ontwikkelaars 

3. De community managers 

4. De geïnteresseerden 

5. De casual bezoekers 
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Eindgebruikers 

Op het forum zijn drie van mijn geïdentificeerde stakeholders tevens de eindgebruikers.  

• De ontwikkelaars zijn actief op het forum omdat ze feedback en testers nodig 

hebben. Ze wisselen informatie uit met de eindgebruikers en nemen actief deel aan de 

discussies.  

• De geïnteresseerden zijn de gamers die een bijdrage willen leveren aan de 

ontwikkeling van de game en/of willen discussiëren en op de hoogte gehouden willen worden 

over de game.  

• De casual bezoekers vallen voor een deel onder de groep van de geïnteresseerden. 

Beide groepen willen de uitgewisselde informatie op het forum op een overzichtelijke manier 

kunnen bekijken. Ook willen ze allebei op de hoogte gehouden worden over de laatste 

ontwikkelingen rondom de game. Het grootste verschil tussen de twee groepen is dat de 

casual bezoekers niet actief meedoen met de discussies, geen informatie uitwisselen en 

alleen willen meelezen.  

Hoewel de initiatiefnemer en community managers ook deel uitmaken van de community, 

bestempel ik ze niet als de eindgebruikers, omdat het niet hun primaire taak is.  

De community managers zijn er in principe alleen om ervoor te zorgen dat het forum 

overzichtelijk, plezierig en veilig blijft en modereren de discussies en content op het forum. 

Natuurlijk kunnen ze ook meepraten op het forum en feedback geven aan de ontwikkelaars, 

maar dat is niet hun belangrijkste doel.  

Dit geldt ook voor de initiatiefnemer: zijn belangrijkste doel is het bepalen van het beleid en 

het systeem op het forum. 
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User Requirements 

1. De initiatiefnemer 

• De initiatiefnemer wil zijn beleid en systeem kunnen communiceren met de andere 

stakeholders.  

• De initiatiefnemer wil tot de mogelijkheid beschikken om bepaalde leden (zoals 

community managers en ontwikkelaars) extra bevoegdheden te geven op het forum.  

• De initiatiefnemer wil (delen van) de website ten alle tijden kunnen aanpassen. 

2. De ontwikkelaars 

• De ontwikkelaars willen feedback kunnen ontvangen van forumleden.  

• De ontwikkelaars willen met forumleden kunnen discussieren. 

• De ontwikkelaars willen updates over de ontwikkeling van de game kunnen plaatsen. 

• De ontwikkelaars willen content kunnen aanpassen. 

3. De community managers 

• De community managers willen tools waarmee ze de discussies kunnen modereren.  

• De community managers willen tools waarmee ze discussies overzichtelijk kunnen 

houden.  

• De community managers willen tools om gebruikers te verbannen die de regels van 

het forum schenden.   

• De community managers willen content kunnen aanpassen. 

4. De geïnteresseerden 

• De geïnteresseerden willen content kunnen uitwisselen.  

• De geïnteresseerden willen een profiel kunnen aanmaken.   

• De geïnteresseerden willen discussiëren met andere geïnteresseerden of 

ontwikkelaars.  
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• De geïnteresseerden willen op een overzichtelijke manier discussies lezen.  

• De geïnteresseerden willen ingelicht worden over de laatste updates met betrekking 

tot de ontwikkeling van de game.  

• De geïnteresseerden willen hun eigen content kunnen aanpassen. 

• De geïnteresseerden willen discussies en content gemakkelijk kunnen terugvinden.  

• De geïnteresseerden willen gemakkelijk kunnen navigeren door de grote 

hoeveelheden content en discussies.  

5. De casual bezoekers 

• De casual bezoekers willen op een overzichtelijke manier discussies lezen. 

• De casual bezoekers willen gemakkelijk kunnen navigeren door de grote 

hoeveelheden content en discussies. 
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Features 

Content toevoegen 

• Een Maak Topic-knop, waarmee de initiatiefnemer, community managers, 

ontwikkelaars en geïnteresseerden een topic kunnen maken. Zo’n topic bestaat uit een titel 

en een tekstvak waar het onderwerp verder uitgeschreven kan worden en waar 

mediabestanden kunnen worden toegevoegd.  

• Een Post Reactie-knop, waarmee de initiatiefnemer, community managers, 

ontwikkelaars en geïnteresseerden een reactie in een topic kunnen plaatsen.  

• Een Reageer-knop, waarmee gebruikers op een specifieke reactie kunnen reageren. 

Content bewerken en vormgeven 

• Een Bewerk Site-feature, waar de initiatiefnemer of mensen met extra bevoegdheden 

de algemene lay-out en structuur van de website en individuele pagina’s kunnen aanpassen.  

• Tools om de OP (het openingsbericht van een topic) en reacties te kunnen 

vormgeven en structureren. Denk hierbij aan tekst- en letteropmaak, tags (zoals [spoiler]-

tags, [link]-tags of quotes) en het invoegen en vormgeven van mediabestanden (MP3, MP4, 

JPEG, PNG).  

• Een Bewerk Topic/Reactie-knop, waarmee je eigen openingsberichten en reacties 

kunnen worden aangepast. Gebruikers met extra bevoegdheden kunnen alle 

openingsberichten en reacties aanpassen. 

Navigatie en structuur 

• Een Topic-pagina, waar alle aangemaakte topics te vinden zijn.  

• Tools om gemakkelijk door en binnen de topics te navigeren. Denk hierbij aan linkjes 

naar het laatste bericht in een topic en linkjes naar specifieke pagina’s van topics. 

• Pagina- en Reactienummering van topics en reacties, zodat gebruikers op een 

overzichtelijke manier discussies kunnen lezen.  

• Zoek-knop om naar specifieke gebruikers of topics te zoeken. 
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Personalisatie 

• Een Profiel-pagina, waar persoonlijke gegevens als je gebruikersnaam, foto, 

forumstatistieken en postgeschiedenis worden getoond.  

• Een Bewerk Profiel-pagina, waar gebruikers hun persoonlijke gegevens en 

instellingen kunnen aanpassen.  

• Een Inbox, waar gebruikers op de hoogte worden gehouden van topics die ze hebben 

gemarkeerd. Ook verschijnen hier meldingen wanneer een andere gebruiker heeft 

gereageerd op je reactie.  

• Een Bookmark-knop, waarmee gebruikers een topic kunnen bookmarken en zo in 

hun inbox meldingen ontvangen wanneer er weer is gereageerd in een topic. 

Moderatie 

• Een Rechten-knop, waarmee de initiatiefnemer (en de gebruikers met extra 

bevoegdheden) extra bevoegdheden kunnen geven aan een specifieke gebruiker.  

• Een Mededelingen-pagina, waar de initiatiefnemer en community managers de regels 

en het beleid van het forum kunnen communiceren met de andere stakeholders.  

• Tools voor community managers om topics te kunnen modereren. Denk hierbij aan 

een Sluit Topic-knop, een Ban-knop en een Plaats Stickynote-knop. 

 

 

 

 

 


