
AANLEIDING: 
Binnen Zuyd Hogeschool, op de ICT-
academie, wordt een aanwezigheidsbord
gebruikt zodat studenten en docenten
kunnen zien wie aanwezig is, om diegene
vervolgens aan te kunnen spreken. Dit is
een analoog aanwezigheidsbord waarbij de
medewerkers zichzelf op aan- of afwezig
kunnen zetten door naar links of rechts te
schuiven. Dit bord staat bij de ingang van
de docentenkamer. Doordat docenten dit
vergeten en het aanwezigheidsbord
verouderd is, wordt het aanwezigheidsbord
niet meer bijgehouden en is deze niet
actueel. Waardoor foutieve informatie op
het bord staat en er meer moeite gedaan
moet worden om te weten of die
medewerker nou wel of niet aanwezig is.

DOELSTELLING: 
Het doel van deze casus en wat gebruikt
dient te worden tijdens het oplossen van het
probleem is: "Innoveren
middels Internet of Things (IoT) en het
huidige probleem op te lossen zonder dat
een docent een handeling hoeft te
verrichten." Met als resultaat een
geautomatiseerd aanwezigheidsbord dat
docenten kan herkennen en hier vervolgens
de status mee kan aanpassen. Het huidige
probleem hierbij is dat docenten vergeten
om hun eigen status (aanwezig/afwezig)
aan te passen. Waardoor het
aanwezigheidsbord niet meer klopt.

AANPAK: 
Tijdens het uitwerken van deze casus is de
Hevner methode gebruikt. Middels
verschillende cycli die zijn doorlopen, zijn de
verschillende documenten tijdens die cycli
gemaakt. De drie cycles waren Relevance
Cycle, Design Cycle en de Rigor Cycle.
Daarnaast is ook een stukje waterval
toegepast. Aangezien bepaalde documenten
toch in een bepaalde volgorde gemaakt
dienen te worden. Dit waren dan
bijvoorbeeld ontwerpdocumenten en het
testrapport. Documenten als het
programma van eisen en het Proof of
Concept zijn wel iteratief bijgewerkt.
Waardoor het beste van twee werelden is
gebruikt.

RESULTATEN:
Tijdens de casus is er een Proof of Concept
gerealiseerd dat kan aantonen dat wat op
papier is gezet uit ontwerpen en de eisen uit
het programma van eisen, kan
functioneren. Dit was ook het doel van het
Proof of Concept om aan de opdrachtgever
te laten zien dat het aanwezigheidsbord op
basis van gezichtsherkenning kan
functioneren. Middels twee camera’s,
waarvan één gericht op de ingang en één
op de uitgang, kan een medewerker
herkend worden en de status (aan- of
afwezig) kan geautomatiseerd aangepast
worden. Het herkennen functioneert middels
bestaande foto’s die de camera’s kunnen
herkennen met de persoon die voorbij de
camera loopt. Daarnaast kan de
aanwezigheid zowel online op een website,
als op een TV gezien worden. Deze TV zal
op dezelfde plek als het huidige
aanwezigheidsbord komen te hangen.

CONCLUSIE:
Het doel is behaald doordat een
weldoordachte oplossing is gerealiseerd dat
het probleem kan verhelpen. Het product is
zodanig gerealiseerd dat deze kan aantonen
dat het functioneert. Dit betekent niet dat
deze klaar is om meteen ingezet te worden.
Daarbij dient snellere hardware gebruikt te
worden om het herkenningsproces te
versnellen en minder fouten te laten maken.
Daarnaast dienen meerdere camera’s
geplaatst te worden om zo meerdere
uitgangen te dekken, dus een
betrouwbaarder systeem neer te zetten.
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Deze casus is uitgevoerd binnen Zuyd 
Hogeschool met als afdeling de ICT-
academie, onder leiding van Roel 
Bindels.

De gerealiseerde oplossing is breed 
inzetbaar, dus ook voor andere 
afdelingen binnen Zuyd Hogeschool. De 
oplossing is zelfs zo breed uitgewerkt, 
dat deze ook binnen andere bedrijven 
toegepast kan worden, uit andere 
sectoren.
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Rebecca loopt door de ingang en wordt 
herkend door de camera. Vervolgens 
herkent het systeem haar waardoor zij 
op aanwezig gezet wordt in het digitaal 
aanwezigheidsbord.
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