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Samenvatting
Sociale metadata, in de vorm van reviews, ratings en tags, kan op verschillende manieren
worden weergegeven en gebruikt in de gebruikersinterface van websites en webapplicaties. In dit
document zijn verschillende manieren van dit functioneel gebruik van sociale metadata getoond,
zoals die in de pilot van SMB zijn toegepast. Deze documentatie van functioneel gebruik door de
pilotpartijen dient als handreiking voor latere implementatoren van de Sociale Metadata Broker.
Naast de voorbeelden van de pilotpartijen zijn er ook aanbevelingen en voorbeelden van andere
partijen opgenomen in dit document.
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1

Introductie

1.1

Pilotpartijen
De pilotpartijen bijten de spits af voor wat betreft de technische zowel als de functionele
implementatie van de Sociale Metadata Broker (SMB) in hun websites of webtoepassing. De
pilotpartijen zijn hieronder weergegeven, met het product waarin de sociale metadata binnen
deze pilot zal worden gebruikt.
Pilotpartij

Product

Freudenthal Instituut

Rekenweb.nl

SLO

Leermiddelenplein.nl

TeleTOP e-learning

Elektronische leeromgeving

IntraQuest

Contentcorner.nl

Tabel 1.1: de pilotpartijen en hun product waarin SMB geïmplementeerd wordt
1.2

Overige partijen
Naast de pilotbedrijven zijn er een tweetal andere partijen opgenomen in deze documentatie.
Deze partijen zijn gelinkt aan het onderwijs en maken ook gebruik van sociale metadata in hun
producten. De oplossingen in deze producten zijn ook in deze documentatie opgenomen, zodat
een breder beeld van de mogelijkheden wordt geschetst.
Partij

Product

Kennisnet

Leraar24.nl

Surf Foundation

HBO-Kennisbank.nl

Tabel 1.2: de overige partijen en hun product waarin met sociale metadata wordt gewerkt

1.3

Functionele toepassingen
De functionele toepassingen die gepaard gaan met de implementatie van SMB zijn te koppelen
aan drie typen sociale metadata die de SMB rijk is, namelijk:
Tags (zoekwoorden, trefwoorden, etc.)
Reviews (een beschrijvende beoordeling)
Ratings (een waardering in de vorm van een score)

1.3.1

Tags
Bij het online plaatsen van leermateriaal wordt aan de aanbieder van het materiaal gevraagd tags
toe te voegen. Deze tags behoren tot de standaard metadata van een product. Naast deze tags
wordt het andere gebruikers van de website of webtoepassing en het leermateriaal ook mogelijk
gemaakt om zelf tags toe te voegen. Deze laatste tags vallen onder de noemer sociale metadata:
gebruikers helpen andere gebruikers bij het vinden van leermateriaal door het toevoegen van
trefwoorden (tags).
Bij het toepassen van tags zijn twee functionaliteiten te onderscheiden:
Het gebruiken van tags bij het zoeken van materiaal
Het toevoegen van tags aan gevonden/gebruikt materiaal

1.3.2

Reviews
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Reviews worden geschreven door gebruikers van het materiaal, die delen daarmee hun mening
en ervaring over het lesmateriaal met andere gebruikers, waaronder bijvoorbeeld collega
docenten.
Bij het toepassen van reviews zijn vier functionaliteiten te onderscheiden:
Het gebruiken van aantallen reviews bij het zoeken
Het lezen van een reviews bij een item
Het schrijven van een review bij een item
Reviews kunnen ook door ingehuurde auteurs worden geschreven.
1.3.3

Ratings
Ratings zijn per definitie sociale metadata: ze worden toegevoegd door gebruikers van het
materiaal om andere zoekers een indicatie te geven van de kwaliteit van het product.
Bij het toepassen van ratings zijn drie functionaliteiten te onderscheiden:
Het gebruiken van de gemiddelde ratingscore bij zoeken
Het sorteren van zoekresultaten op een bepaalde gemiddelde ratingscore
Het geven van een rating voor een item

1.4

Leeswijzer
In deze documentatie worden de functionele aspecten behandeld die bij de implementatie van het
gebruik van sociale metadata in de gebruikersinterfaces zijn toegepast. Deze documentatie
beschrijft de aanpak op functioneel gebied van de pilotpartijen en twee overige partijen en dient
als leidraad voor volgende partijen die gebruik willen maken van SMB.
In deze documentatie worden in hoofdstuk 2 achtereenvolgens de functionaliteiten behandelt,
waarin de functionele oplossingen van de pilotbedrijven en de overige partijen worden genoemd
en zo mogelijk getoond in afbeeldingen. In hoofdstuk 3 worden aanbevelingen gepresenteerd.
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2

Functionele oplossingen

2.1

Tags

2.1.1

Het gebruiken van tags bij het zoeken van materiaal
Bij het zoeken naar materiaal wordt gewoonlijk gewerkt met zoekwoorden, oftewel tags, bij het
opgeven van een zoekopdracht. Hierbij zijn een aantal oplossingen voor de gebruikersinterface
door de pilotbedrijven en partijen toegepast .

Nr.

Toepassing

Weergave middels

Toelichting

1.1

Intypen zoekwoorden

Tekstveld (invulveld)

Hierin kan één of meerdere

1.2

Keuze uit:

Radiobuttons

zoekwoorden in worden getypt.
De gebruiker kan kiezen tussen deze

Alle woorden /

opties om zijn zoekopdracht te

Exacte

specificeren. Eén optie kan gekozen

woordcombinatie

worden.

Minimaal één van
deze woorden
1.3

Woorden uitsluiten

Tekstveld (invulveld)

Hierin kan de gebruiker één of
meerdere woorden in typen. De items
die één of meerdere van deze woorden
als tag in hun (sociale) metadata
hebben worden uitgesloten van de
zoekresultaten.

1.4

Veld specificatie

Combobox

Hierin kan de gebruiker een veld kiezen
waarin wordt gezocht naar de
opgegeven zoekwoorden. Bijvoorbeeld
„sociale metadata tags‟, of „gewone
metadata tags‟.

tabel2.1: functionele oplossingen bij het gebruik van tags (zoekwoorden) bij een zoekopdracht

afbeelding 2.1: voorbeeld van een uitgebreid zoekinterface voor tags (TeleTOP)

afbeelding 2.2: zoeken op onderwerp met een trefwoord, met de specificatiemogelijkheid op
onderwijssector (Leraar24)
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afbeelding 2.3: zoeken op trefwoord (tag) op het leermiddelnplein met verschillende aan vinkbare
specificatiemogelijkheden; vooralsnog alleen met standaard metadata (Leermiddelenplein)
Op een zoekopdracht volgt een pagina met zoekresultaten. Hierin kunnen ook de tags behorend
bij een item worden getoond en eventueel als links worden gepresenteerd, zodat bij aan klikken
hiervan direct een nieuwe zoekopdracht gestart kan worden.
Nr.

Toepassing

Weergave middels

Toelichting

1.5

Toon tags bij item

Links

De bij het item horende tags worden
getoond als links, zodat het onderwerp
en de invulling daarvan, van het item
duidelijk wordt voor de gebruiker.
Deze tags zijn tevens aan klikbaar,
zodat er direct een vervolg zoekopdracht
uit voort kan komen, namelijk „zoeken
op dat trefwoord‟.

1.6

Toon de zoekwoorden
uit zoekopdracht

Tekst (verwijderbaar)

De trefwoorden die de gebruiker in zijn
zoekopdracht heeft ingegeven worden in
de pagina met zoekresultaten getoond.
Deze zijn eventueel te verwijderen, of er
zijn woorden aan toe te voegen, zodat
de zoekopdracht gespecificeerd kan
worden.

tabel2.2: functionele oplossingen bij het gebruik van tags (zoekwoorden) bij een pagina met
zoekresultaten.

afbeelding 2.4: het zoekwoord wordt getoond op de resultaten pagina en is te verwijderen
(Leermiddelenplein)
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afbeelding 2.5: de tags (hier „sleutelwoorden‟ genaamd) worden bij de resultaten getoond
(TeleTOP)
Ook op een detailpagina van een item kunnen de tags worden getoond, zodat voor de gebruiker
duidelijk wordt wat het onderwerp en de inhoud er van is. Ook biedt dit de mogelijkheid om
direct vanaf een detailpagina door te zoeken naar items met betreffende tag.
Nr.

Toepassing

Weergave middels

Toelichting

1.7

Toon tags bij item op

Links

De bij het item horende tags worden

detailpagina

getoond als links, zodat het onderwerp
en de invulling daarvan, van het item
duidelijk wordt voor de gebruiker.
Deze tags zijn tevens aan klikbaar, zodat
er direct een vervolg zoekopdracht uit
voort kan komen, namelijk „zoeken op
dat trefwoord‟.

tabel2.3: functionele oplossingen bij het gebruik van tags (zoekwoorden) bij een detailpagina van
een item.

afbeelding 2.6: de tags (hier „trefwoorden‟ genaamd) worden getoond bij de details en zijn aan
klikbaar (Leraar24)

afbeelding 2.7: de tags (hier „trefwoorden‟ genaamd) worden getoond bij de details, deze zijn niet
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aan klikbaar (HBO kennisbank)

2.1.2

Het toevoegen van tags aan gevonden/gebruikt materiaal
Een onderdeel van sociale metadata is het toevoegen van tags (trefwoorden) aan items. De
gebruiker heeft het item gebruikt of doorgenomen en „hangt‟ er één of meerdere termen aan.
Dit toevoegen van sociale metadata in de vorm van tags door gebruikers wordt nog niet of zelden
door de pilotbedrijven of overige partijen toegepast . Daarom zal hieronder naast de oplossing
van één pilotpartij ook de oplossing van een andere webtoepassing worden getoond, genaamd
Delicious.

Nr.

Toepassing

Weergave middels

Toelichting

1.8

Direct tijdens gebruik

Inbrowser systeem

Wanneer het item wordt gebruikt wordt

tags toevoegen

het geopend in een nieuw
browservenster. Binnen de
browservenster toont zich de
mogelijkheid van het toevoegen van tags
aan dit item.

1.9

Tags toevoegen bij
detailpagina van item

Tekstveld (invulveld)

Als op de detailpagina van een item ook
tags worden getoond, is het ook een
optie de gebruiker direct tags te laten
toevoegen.
Geïnspireerd door de tags die al bestaan
bij het item, of juist het gebrek daarvan,
kan de gebruiker zelf tags toevoegen.

tabel2.4: functionele oplossing bij het toevoegen van tags (terfwoorden) bij een item.

afbeelding 2.8: het toevoegen van tags, hier trefwoorden genaamd, binnen de browser.
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Tags worden elders op internet ook gebruikt als een systeem om orde te scheppen in een door
gebruikers zelf aangemaakte verzameling van links naar items. Bookmarkingsites worden deze
webtoepassingen ook wel genoemd. Een voorbeeld van een bookmarkingsite is Delicious
(www.delicious.com). Hierop kunnen gebruikers binnen een eigen profiel een bibliotheek
aanleggen van links naar materiaal op het internet, geordend door zelf toegevoegde tags.
Een functionaliteit waarop deze methode van toepassing kan zijn is het aan kunnen maken van
een favorietenlijst door gebruikers. Binnen een favorietenlijst kan dan op dezelfde wijze met tags
worden omgegaan als bij Delicious gedaan wordt.

afbeelding 2.9: een verzameling van items (linkerzijde) met bijbehorende tags, en rechts een
keuzemenu waarmee gefilterd kan worden middels de gebruikte tags (rechterzijde) (Delicious)

Nr.

Toepassing

Weergave middels

1.10

Toevoegen van tags

Tekstveld (invulveld)

Toelichting
De gebruiker kan vrij tags (trefwoorden)

aan een als favoriet

invullen in een tekstveld bij het

aangemerkt item

aanmelden van een favoriet item.
Hierbij kan door andere gebruikers
toegepaste tags worden getoond als
suggestie. Deze kunnen aan klikbaar
gemaakt worden, zodat deze middels
één klik wordt toegepast als tag bij
betreffend item.

tabel2.4: functionele oplossing bij het toevoegen van tags (terfwoorden) bij een item (Delicious)
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afbeelding 2.10: bij het toevoegen van een item aan een favorietenlijst wordt een vrij tekstveld
gegeven voor het toevoegen van tags, tevens worden er aan klikbare suggesties gegeven
(Delicious)

2.2

Reviews

2.2.1

Het gebruiken van aantallen reviews bij het zoeken
Bij het opgeven van een zoekopdracht kan een (minimum) aantal reviews worden opgegeven als
vereiste. Ook kunnen zoekresultaten worden gesorteerd op aantal reviews (middels een
drilldown). Het aantal reviews kan aangeven hoe populair een item is.

Nr.

Toepassing

Weergave middels

Toelichting

2.1

Meeste reviews

Button

Op de pagina met zoekresultaten is
een button „meeste reviews‟ zichtbaar.
Na het klikken op die button passen de
zoekresultaten zich aan; ze ordenen
zich naar aantal reviews.

2.2

Zoekopdracht:

Radiobutton; of

Bij een uitgebreide zoekopdracht (het

(minimum/maximum)

Checkbox; en

invullen van één of meerdere

aantal reviews

Tekstveld

zoekwoorden) kan ook aangegeven

(invulveld)

worden of er wordt gefilterd op aantal

(hiervan is geen

reviews.

voorbeeld-afbeelding
beschikbaar; dit is

Middels een radiobutton of checkbox

technisch nog niet

kan deze optie in werking gesteld

mogelijk)

worden. Er kan worden aangeven of
een (minimum) aantal reviews bij de
items op de resultatenpagina vereist
is.

tabel2.5: functionele oplossingen bij het gebruik maken van aantallen reviews bij zoeken
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afbeelding 2.11: de manier waarop zoekresultaten kunnen worden gesorteerd en verfijnd in
TeleTOP. „Sorteer op Relevantie‟ kan vervangen worden door „Sorteer op Reviewaantal‟

afbeelding 2.12: de zoekresultaten worden opnieuw geordend na klikken op de button „meeste
reactie‟. De items met de meeste reacties komt dan vooraan te staan (Leraar24)

2.2.2

Het lezen van een review bij een item
Op de detailpagina van een item worden de reviews getoond die door gebruikers zijn geschreven
naar aanleiding van hun mening over dat item. Verwacht wordt dat reviews binnen het SMB
opgevat kunnen worden als korte reacties op het gebruik of bekijken van een item.
Nr.

Toepassing

Weergave middels

Toelichting

2.3

Reviews zichtbaar via

Lightbox

Op de pagina met zoekresultaten of de

link

detailpagina van een item kan een link
getoond worden genaamd „toon reviews‟.
Wanneer op deze link geklikt wordt opent
zich een lightbox (een venster in een
laag boven de eigenlijke webtoepassing,
zie afbeelding 2.13) waarin de reviews
zijn opgesomd, in chronologische
volgorde

2.4

Toon reviews op

Op de detailpagina van een item de

detailpagina

chronologische opsomming van reviews
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zichtbaar maken
2.5

Toon reviews in aparte
pagina

Link

Op de detailpagina van een item een link
tonen naar een nieuw scherm met een
opsomming van de reviews

tabel2.6: functionele oplossingen voor het lezen van de reviews bij een item

afbeelding 2.13: lightbox die zichtbaar wordt bovenop de overige content, met daarin de reviews
(reacties) met eveneens de rating van iedere persoon; door te scrollen zie je de eerder geplaatste
berichten (TeleTOP)

afbeelding 2.14: opsomming van reviews onderaan een detailpagina van een item
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afbeelding 2.15: de link onderaan de detailpagina die doorlinkt naar een ander scherm met de
reviews (Rekenweb.nl)

afbeelding 2.16: opsomming van reviews in een apart venster (Rekenweb.nl)

2.2.3

Het schrijven van een review bij een item
De gebruiker krijgt de mogelijkheid om een review te schrijven naar aanleiding van zijn mening
of ervaring met een item. De pilotbedrijven en overige partijen bieden deze faciliteit op
verschillende wijzen aan de gebruikers aan.
Nr.

Toepassing

2.6

Review schrijven
tijdens
bekijken/gebruik

Weergave middels
Inbrowser (zie
afbeelding 2.17)
Tekstveld
(invulveld)

Toelichting
Wanneer de gebruiker het betreffende
item bekijkt of gebruikt wordt binnen
datzelfde venster Inbrowser de
mogelijkheid geboden om in een
tekstveld een review te schrijven.

2.7

Review schrijven op

Tekstveld (invulveld)

detailpagina

Onderaan de detailpagina kan de
gebruiker zijn review schrijven.
Er kan een keuze gemaakt worden om
eerst de reviews te tonen en daaronder
het tekstveld te plaatsen, of andersom:
eerst het tekstveld, dan de overige
reviews.

2.8

Review schrijven op
aparte pagina

Link

Op de detailpagina van een item een
link tonen naar een nieuw scherm waar
de review geschreven kan worden

tabel2.7: functionele oplossingen voor het schrijven van een review bij een item
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afbeelding 2.17: toevoegen van een review via een Inbrowser systeem, direct tijdens het
bekijken van item (TeleTOP)

afbeelding 2.18: onderaan de opsomming van reviews tonen zich de tekstvelden voor het
schrijven van een review (Leraar24)
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afbeelding 2.19: een aantal vereiste velden bij het schrijven van een review (recensie),
waaronder een captcha (beveiligingscode: tegen geautomatiseerde reactie systemen) (HBO
Kennisbank)

2.3

Rating

2.3.1

Het gebruiken van de gemiddelde ratingscore bij zoeken
Bij het opgeven van een zoekopdracht kan een (minimum) ratingscore worden opgegeven als
vereiste. Ook kunnen zoekresultaten worden gesorteerd op hoogte van ratingscore (middels een
drilldown). De hoogte van de score kan de kwaliteit van het item aangeven, de hoeveelheid
ratings kan de populariteit van het item weergeven.

Nr.

Toepassing

2.9

Visuele weergave

Weergave middels
Sterren

De visuele weergave kan variëren.

rating

Duimpjes (zie

Over het algemeen worden sterren

afbeelding 2.19)
Cijfer (1 tot 10)

Toelichting

voor ratings gebruikt. Maar er kan voor
een andere visualisatie worden
gekozen, wanneer bijvoorbeeld ook
gebruik gemaakt wordt van de ster bij
een favorietensysteem

2.10

Zoekresultaten: best

Button

gewaardeerd

Op de pagina met zoekresultaten is een
button „best gewaardeerd‟ zichtbaar.
Na het klikken op die button passen de
zoekresultaten zich aan; ze ordenen
zich naar hoogte van de gemiddelde
ratings.

2.11

Zoekopdracht: hoogte

Radiobutton; of

Bij een uitgebreide zoekopdracht (het

gemiddelde

Checkbox; en

invullen van één of meerdere
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ratingscore

Tekstveld
(invulveld)

zoekwoorden) kan ook aangegeven
worden of er wordt gefilterd op hoogte

(hiervan is geen

van de ratingscore (“toon mij items

voorbeeld-afbeelding

met ratingscore van 4 tot 5”).

beschikbaar; dit is
technisch nog niet

Middels een radiobutton of checkbox

mogelijk)

kan deze optie in werking gesteld
worden. Er kan worden aangeven of
een (minimum) hoogte ratingscore bij
de items op de resultatenpagina vereist
is.

2.12

Zoekresultaten: hoge

De zoekresultaten worden over het

naar lage ratingscore

algemeen weergegeven van hoge
ratingscore naar lage ratinscore

2.13

Ratingscore op

Ook op de detailpagina wordt de

detailpagina

ratingscore getoond. Als er op de
pagina met zoekresultaten niet staat
weergegeven hoeveel ratings er geven
zijn, dan kan dat hier weergegeven
worden.

tabel2.8: functionele oplossingen voor het gebruiken van de ratingscore bij zoeken

afbeelding 2.20: bij de zoekresultaten wordt bij ieder item de ratingscore getoond, in dit geval
met duimpjes (TeleTOP)

afbeelding 2.21: een rating weergegeven met sterren en het aantal stemmen dat is uitgebracht
(4), wanneer er met de muis overheen gegaan wordt, wordt de ratingscore zichtbaar (2.5) (HBO
Kennisbank)
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afbeelding 2.22: een rating kan ook met halve sterren worden weergegeven, wanneer de
gemiddelde ratingscore op een halve uitkomt. (het voorbeeld is van Youtube)

afbeelding 2.23: bij de zoekresultaten kan de button „best gewaard‟ de resulteren ordenen van
hoge naar lage ratingscore, wanneer dit niet standaard zo is ingesteld (Leraar24)

afbeelding 2.24: op de detailpagina wordt de rating ook weergeven met andere details, zoals het
aantal keer dat er een rating is gegeven (aantal beoordelingen) (Leraar24)

afbeelding 2.25: onderaan de pagina van een detailpagina wordt de rating weergeven, met het
aantal keer dat er een rating is uitgebracht, onduidelijk in dit geval is wat de waarde van de twee
sterren is (2 van de 5? meer? of minder?) (Rekenweb.nl)
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2.3.2

Het geven van een rating voor een item
De gebruiker krijgt de mogelijkheid om een rating te geven naar aanleiding van zijn mening of
ervaring met een item. De pilotbedrijven en overige partijen bieden deze faciliteit op
verschillende wijzen aan de gebruikers aan.
Nr.

Toepassing

Weergave middels

Toelichting

2.14

Rating geven tijdens

Inbrowser (zie

Wanneer de gebruiker het betreffende

bekijken/gebruik

afbeelding 2.23)

item bekijkt of gebruikt wordt binnen
datzelfde venster Inbrowser de
mogelijkheid geboden om een rating te
geven.

2.15

Rating geven op

Op de detailpagina wordt de gebruiker de

detailpagina

mogelijkheid geboden om een rating te
geven.
Hierbij moet duidelijk onderscheid worden
gemaakt tussen de getoonde gemiddelde
rating van andere gebruikers en de
functionaliteit waarmee de gebruiker zelf
zijn eigen rating kan geven.

2.16

Rating geven op aparte

Link

Op de detailpagina van een item een link

pagina

tonen naar een nieuw scherm waar de

Rating geven bij het

Alleen bij het schrijven van een review de

schrijven van een

gebruiker de mogelijkheid bieden een

rating gegeven kan worden
2.17

2.18

review

rating te geven

Rating geven op

De pilotpartij SLO is van plan om naast

verschillende aspecten

een algmene rating ook een rating te doen
plaats vinden op vier verschillende
deelaspecten.
De deelaspecten die SLO daarbij hanteert
zijn de volgende:
Zelfstandigheid (de mate waarin
leerlingen zelfstandig met het
leermiddel kunnen werken)
Differentiatie (de mate waarin het
leermiddel het mogelijk maakt om
rekening te houden met verschillen in
niveau, aanpak, tempo en interesse
van leerlingen)
Aanpasbaarheid (de mate waarin
het leermiddel door de gebruiker kan
worden aangepast aan onderwijsvisie,
wijze van werken of eigen vakvisie)
Gebruikersgemak (de
tijdsinvestering van de gebruiker die
nodig is om in de praktijk goed met
het leermiddel te kunnen werken
(voorbereidingstijd, aantal bijgeleverde
toetsen, etc.))
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Naast de verschillende deelaspecten dient
er ook een algemene rating gegeven te
worden, aangezien SMB niet in staat is
een gemiddelde te halen uit de
verschillende deelaspecten.
tabel2.8: functionele oplossingen voor het geven van een ratingscore

afbeelding 2.26: geven van een rating (waardering) via een Inbrowser systeem, direct tijdens het
bekijken van item (TeleTOP)

afbeelding 2.27: geven van een rating (middels aanklikken van radiobuttons) op een aparte
pagina, de gebruiker moet hier eveneens een review achterlaten of er moet duidelijk aangegeven
worden welke elementen verplicht zijn of niet (Rekenweb.nl)
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afbeelding 2.28: een duidelijk verschil tussen waar de gebruiker zelf een rating moet geven en
wat de gemiddelde ratingscore gegeven door de andere gebruikers is (Leraar24)
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3

Aanbevelingen

3.1

Ten aanzien van tags
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Voor het gebruik van tags zijn er naar aanleiding van de in hoofdstuk 2 genoemde voorbeelden
de volgende aanbevelingen te noemen.

Nr.

Gebruik

3.1

Koppel taggebruik aan een favorieten
systeem

Toelichting
Mensen zijn het meest geneigd tags (trefwoorden) te
gebruiken als ze het nut er van inzien. Dit nut wordt hen
duidelijk wanneer het gekoppeld is aan een sorteersysteem
voor een eigen bibliotheek aan links: de favorieten.
Deze tags die daaruit voortkomen kunnen „onderhuids‟
gebruikt worden als sociale metadata en zodoende een
bepalende factor krijgen in zoekresultaten.

3.2

Geef de gebruiker een vrij tekstveld

De gebruiker kan (een maximum van 3) tags toevoegen
aan een item in het tekstveld, gescheiden door een spatie.
Geef duidelijk aan de het maximum aantal tags 3 is.
Eventueel kan er voor gekozen worden 3 verschillende
tekstvelden te gebruiken, zodat de gebruiker hier geen
„fouten‟ in kan maken.

3.3

Geef de gebruiker suggesties

Doordat andere gebruikers ook tags koppelen aan
bepaalde items, kunnen deze voorgehouden worden als
zijnde suggeties. De veelvoorkomende tags zijn het
populairst en dienen dus als goede suggestie.
Door deze suggesties aan klikbaar te maken of aan te
vullen tijdens het tikken in het tekstveld, scheelt dit de
gebruiker zelf typwerk. Wanneer een suggestie aan geklikt
wordt, verschijnt deze in het tekstveld.

3.4

Tags en een favorietensysteem

Wanneer de gebruiker een favorietensysteem in combinatie
met tags (trefwoorden) wordt aangeboden, is het belangrijk
deze favorieten in te kunnen zien en te kunnen
sorteren/filteren op de eigen tags.

3.5

Uitleg taggebruik

Wanneer er gevraagd wordt aan de gebruiker om tags toe
te voegen aan een item, zijn ze meer gemotiveerd om
hierin meet te gaan als bekend is of uitgelegd wordt
waarvoor dit dient.
Een tekstuele uitleg over de nut van het gebruik en
toevoegen van tags kan dus stimulerend werken.

Tabel3.1: aanbevelingen t.a.v. taggebruik
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3.2
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Ten aanzien van reviews
Voor het gebruik van reviews zijn er naar aanleiding van de in hoofdstuk 2 genoemde
voorbeelden de volgende aanbevelingen te noemen.
Nr.

Gebruik

Toelichting

3.6

Toon reviews op detailpagina (zo

Toon de reviews op chronologische volgorde op de

mogelijk)

detailpagina van het item, met de meest recente review het
eerst in beeld.

3.7

Rating geen verplichting

Maak bij het schrijven van een review het geven van een
rating geen verplichting, maar toon de functionaliteit wel.

3.8

Review schrijven in lightbox

Toon op de detailpagina een duidelijke link die leidt naar de
mogelijkheid van het schrijven van een review. Na klikken
op die link de reviewfunctionaliteit openen in een lightbox
(een compact venster bovenop de huidige content, maar in
hetzelfde browservenster, zie afbeelding 2.13; meer
informatie)

3.9

Review direct zichtbaar

3.10

Aantal reviews prominent

Na het opslaan moet de review direct zichtbaar zijn op de
detailpagina van het item
Toon het aantal reviews per item op de
zoekresultatenpagina (of overzichtspagina); maak het een
filteroptie („toon mij de resultaten met het hoogst aantal
reviews‟).
Het aantal reviews geeft de populariteit van het item weer.

3.11

Betrouwbaarheid review

Hoe meer er van een auteur van een review bekend is, hoe
betrouwbaarder die wordt ervaren. Een optimaal geval
toont een foto, de volledige naam en de rol van de auteur
t.a.v. het item. Ook de leeftijd (levenservaring,
werkervaring) is waardevol.
Dit is afhankelijk van wat bekend is van de auteur en van
eventuele privacyafspraken. Minimaal is de rol (docent,
student) van de auteur.

Tabel3.2: aanbevelingen t.a.v. reviewgebruik

3.3

Ten aanzien van ratings
Voor het gebruik van rating zijn er naar aanleiding van de in hoofdstuk 2 genoemde voorbeelden
de volgende aanbevelingen te noemen.
Nr.

Gebruik

Toelichting

3.12

Toon de ratings op de item

Toon de rating, naast de detailpagina van een item, op de

overzichtpagina of pagina met

overzichtpagina en de pagina met zoekresultaten. Zodoende

zoekresultaten

helpt een rating inderdaad bij de zoektocht naar materiaal,
doordat de (beoordeelde) kwaliteit te scannen is.

3.13

Rating tonen: visuele aspecten

Bij het tonen van de rating zijn de volgende visuele
aspecten van belang:
De visuele presentatie bestaat uit een vijftal
sterren, waarvan het gedeelte dat de gemiddelde
waardering aangeeft gekleurd is met een duidelijk
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contrasterende kleur. Het zogenaamde sterrenpattern is
de meest voorkomende en herkenbare manier van tonen
van een ratingscore.
Naast de sterren wordt de algemene gemiddelde
waardering ook in cijfers getoond.
Ook wordt het aantal uitgebrachte stemmen in
tekst of cijfers getoond.
De twee laatst genoemde punten zijn vooral van belang op
een detailpagina van een item, en minder op
overzichtpagina‟s en pagina‟s met zoekresultaten.
3.14

Rating geven op detailpagina

Een rating kan gegeven worden op de detailpagina van een
item. Er moet een duidelijk verschil zijn in wat de algemene
rating is, gegeven door de overige gebruikers, en de
functionaliteit voor het zelf geven van een rating.

3.15

Rating geven: visuele aspecten

De visuele presentatie van een rating is bij voorkeur een
vijftal sterren. Wanneer een rating gegeven gaat worden,
gaat de muis over de sterren heen. Op dat moment moet er
interactie plaatsvinden.
Interactie:
De sterren waarover met de muis wordt bewogen
veranderen van kleur met een duidelijk contrast.
In tekst wordt aangegeven wat de waarde is van
de ster waar overheen bewogen wordt; dit kan in cijfers
uitgedrukt worden of in bewoordingen.
Wanneer op een ster wordt geklikt, blijft dat aantal
sterren met de contrastkleur gevuld.
Bij de algemene rating wordt direct de nieuwe
stem op geteld. Dit komt tot uiting in de verandering van
het aantal stemmen, eventueel het aantal sterren dat
gekleurd is en het gemiddelde cijfer waar de sterren voor
staan (afhankelijk van de waarde van de zojuist
uitgebrachte stem).

3.16

Review geen verplichting

Maak bij het geven van een rating het schrijven van een
review geen verplichting.

Tabel 3.3: aanbevelingen t.a.v. ratinggebruik

