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AANLEIDING:
De ervaringskennis van de ouders binnen een online community, zoals Facebook groep, is groot en van meerwaarde voor andere gebruikers van de kennisbank.
Het doel van dit deel-project is om de ervaringen van ouders, gedeeld in een online community, via een smart tool aan de centrale kennisbank te koppelen.
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Het concept ontwerp, de paper-prototype en het Proof
of Concept van Connect2facebook zijn middels 2 focusgroep sessies van feedback voorzien en in kleine stappen iteratief (her)ontworpen.
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Facebook groepen met de centrale kennisbank kan verbin-





den; door het verzamelen van ervaringen van diverse ouders
rondom een topic of thema. Deze tool vraagt, op dit moment, een tussenpersoon – een moderator.
De moderator kan met behulp van deze tool berichten die in
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Partners:
Project partners:

de facebook groepen geplaatst zijn selecteren, wijzigen en
overplaatsen naar de centrale databank indien de gebruiker
hiermee akkoord gaat.
Na de bevestiging van de gebruiker zal het bericht verschijnen in de centrale kennisbank onder de thema’s, zoals:
School, Vakantie en Vrijetijd, Financiën, etc.

Alle berichten krijgen een score, daarmee kunnen de moderatoren makkelijker zien welke berichten eventueel belangrijk zijn voor de kennisbank. De score wordt gebaseerd op: li-

Partners:

kes, reacties en de datum waarop het bericht geplaatst is.

TOEPASSING:
De potentieel grote hoeveelheid aan data vraagt om een
schaalbare data opslag die voldoet aan diverse eisen. Om de
functionaliteit van dit tool te bereiken is een data ecosys-
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Connect2facebook is klaar voor gebruik en zal na enkele wijzi-
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gingen toegepast kunnen worden bij andere Facebook groe-

.

pen. Verdere ontwikkeling van dit tool is mogelijk en zal ter
verbetering komen van de gebruiksvriendelijkheid voor moderatoren.

Connect2… is zo opgezet dat koppelingen gelegd kunnen

.
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worden met verschillende online communities of apps zoals
de www.wijzer om op dezelfde manier te werken als Connect2Facebook

