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Reflectie
Verwachtingen
In het begin van het project wist ik nog niet helemaal wat de minor inhield en wat er
van me verwacht werd. Ik was op de hoogte dat het een opdracht was die te
maken had met RIA. Ik had nog geen idee wat voor programmeertaal we ervoor
zouden hanteren en ik was nog iet echt op de hoogte van Web2.0. Nu we iets
verder zijn in het project verwacht ik aan het eind van het project voldoende
programmeerkennis in de taal Ruby en ruime ervaring met ontwikkelen in Flex.

Leerpunten
Tot nu toe heb al vrij veel geleerd. Ik heb vooral zelfverdieping gedaan in
communities en web2.0 design. De komende tijd ga ik me bezig houden met het
programmeren en het in praktijk brengen van de design kennis van web2.0.
Ruby lijkt me een zeer interessante programmeertaal die een goede vervanging zal
zijn voor PHP.

Start van het project
Het project startte wat stroef. Het was voor iedereen wat aftasten. Dit was best
ingewikkeld omdat we allemaal niet echt bekend waren met het Web2.0 concept.
Uiteindelijk zijn we goed op gang gekomen en is de sfeer binnen de projectgroep
ook prima, zie ook punt samenwerking.
De start van het project was ook vrij druk. Het was allemaal erg gericht op het
vormen van de community. Er werden verschillende groepen in de community
gevormd welke de community nog beter zouden moeten laten draaien. Dit is
uiteindelijk ook allemaal wel goed gekomen, maar het maakte het allemaal wel een
stuk drukker.

Rol in de projectgroep
In de projectgroep heb ik een vrij neutrale rol. Mijn werk heb ik altijd op tijd af en ik
denk actief mee in het proces.

Samenwerking
De samenwerking in de projectgroep loopt soepel. Conflicten worden, meestal, op
een goede en volwassen manier opgelost. In het begin kwam ik wel eens te laat.
Deze slechte eigenschap heb ik eindelijk overwonnen en momenteel ben ik iedere
dag ruim op tijd! (Tot groot genoegen van mijn projectgenoten)
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Verloop van het project
Het project loopt naar mijn inzicht prima. We lopen momenteel een klein beetje
achter op de planning, maar dat zal er niet voor zorgen dat we de deadline niet
halen. We werken iedere dag op school, wat niet alle projectgroepen doen.
Hierdoor merken we wel dat we zeker een voordeel hebben; we lopen voor op de
meeste projectgroepen als het gaat om ontwerpen en analyses.
Momenteel zitten we op de helft van het project. Dit reflectieverslag hoort bij een
competentie die ik halverwege wil gaan assesen. Als alles volgens planning verloopt
heb ik straks halverwege de helft van de punten, behorend bij de volgende
competenties;
- Analyse
- Functioneel ontwerp
- Technisch ontwerp
- Zelf ontwikkeling

Mijn oordeel
Ik vind dat we goed bezig zijn aan dit project. Ook al lopen we iets achter op
planning ( een halve week ), toch ben ik er zeker van dat we de deadline zullen
halen. Het hele nieuwe werken, in een minor, bevalt me momenteel prima. Sommige
dingen zijn wat lastig geplant, zoals bijv. de PEER assesments, maar het zijn zeker
nuttige dingen waarvan ik hoop dat ze zullen blijven bestaan.
Ook merk ik dat ik in mijn vrije tijd veel tijd steek in de minor en aanverwante zaken.
Het is echt iets wat me interesseert en waar ik zeker nog wel meer mee bezig blijf.
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