Hoi allemaal,
Een kijkje in de keuken van het project Interfacultaire Communicatie
Training via een virtuele patiënt status (DPS).
Ernst Schoonderwaldt heeft een projectwebsite gemaakt, waarin hij alles
bijhoudt over zijn project.
Je vindt de website op: <http://www.medfac.leidenuniv.nl/ict/>
* Ernst, waarom heb je de website opgezet?
Om twee redenen, Desirée. Allereerst vonden wij het belangrijk dat we
iedereen op de hoogte kunnen houden van de voortgang van het project. Het is
immers een openbaar project.
Daarnaast gebruiken we de site zelf veel. Bijvoorbeeld om de afspraken terug
te zoeken die we onderling hebben gemaakt (vooral de hyperlinks zijn
handig). Dit is vooral makkelijk omdat we nog met Amsterdam samenwerken.
Bovendien is het een makkelijk naslagwerk.
* Staan al jullie afspraken op het web? Maar dan kost het zeker veel tijd om
alles bij te houden?
Dat valt wel mee. Het opzetten kostte ongeveer een halve dag. Per week ben
ik er nu ongeveer 1 uur mee bezig.
* Welke informatie vind je er nog meer?
- hoe het project tot stand gekomen is
- controlling document
- tijdplanning
- welke deliverables af zijn
- rapportages naar SURF
- onderwerpen van alle casussen en hoe ver we daar mee zijn
- logboek met alle gebeurtenissen vanaf dag 1 van het project
- verslagen van de vergaderingen
- financiële verantwoording ( wat is er tot nu toe gebeurd)
- Verder staat alles wat er over het project op schrift komt, op het web
....
* Ik zag dat jullie Acrobat Reader gebruiken. Waarom?
Dat is bedoeld als extra beveiliging. Nu wordt het heel erg moeilijk om onze
documenten te veranderen of aan te passen.
* Ernst, dank je wel voor het delen van deze informatie.
Graag gedaan Desirée. Ik hoop dat het informatief is voor andere
(deel)projectleiders.
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