
AANLEIDING: 
ZUYD Hogeschool, Heerlen, kent 
nog een fysiek schuifbord voor de 
aanwezigheid van de docenten. Dit 
schuifbord wordt vaak vergeten 
door zowel docenten als studenten. 
Daarom wil ZUYD Hogeschool dit 
bord automatiseren en 
digitaliseren, om het toegankelijker 
te maken voor iedereen. 

DOELSTELLING: 
De doelstelling van het project 
betreft het onderzoeken van de 
verschillende mogelijkheden die 
kunnen dienen als oplossing voor 
het geautomatiseerde digitale 
aanwezigheidsbord. En het 
ontwikkelen van een product 
gebaseerd op het uitgevoerde 
onderzoek.

AANPAK:
Tijdens het hele project is er 
gebruik gemaakt van een agile 
werkmethode en voor het 
onderzoek wordt er gebruik 
gemaakt van de Design Science
Research methode van Hevner. 
Deze keuze is gemaakt omdat er 
onderzoek gedaan moest worden 
en er onzekerheden waren voor 
deze opdracht. Door middel van 
Agile werken kan er snel 
gereageerd worden op 
veranderingen. En met behulp van 
de Design Science Research cycle
kan een volledig en correct 
onderzoek gedaan worden. 

RESULTATEN: 
Tijdens dit project is er een 
uitvoerig onderzoek gedaan naar 
verschillende oplossingsrichtingen 
voor het aanwezigheidsbord.

Aan de hand van dit onderzoek is 
er in samenwerking met de 
opdrachtgevers een Programma 
van Eisen opgesteld, om vanuit 
daar te kunnen werken aan een 
ontwerp en Proof of Concept dat 
voldeed aan de gestelde eisen.

CONCLUSIE: 
De opdracht was het automatiseren 
van het bestaande aanwezigheids-
bord. Deze opdracht is succesvol 
uitgewerkt in de vorm van een PoC
met documentatie. Het PoC kan 
namelijk de aanwezigheid van 
docenten contactloos bijhouden en 
in real time weergeven. Dit PoC
kan worden geïmplementeerd, 
verder ontwikkeld of verder 
onderzocht worden en dit project 
als vooronderzoek gebruiken. Bij 
een volgende versie kan dan een 
BLE-tag/zender worden gebruikt 
als goedkoper initiatief.
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De aanleiding van de opdracht is dat op 
ZUYD Hogeschool, te Heerlen, het 
schuifbord van de docenten vaak niet 
wordt bijgewerkt. Daarom wil ZUYD 
Hogeschool een geautomatiseerd 
digitaal aanwezigheidsbord. 

Dit digitale aanwezigheidsbord wordt 
automatisch bijgewerkt wanneer een 
docent de docentenkamer betreed of 
verlaat, dit middels een mobiele app en 
een tweetal BLE-zenders (Bluetooth 
Low Energy). 
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Als vervanging van het huidige schuifbord, is er door projectgroep 8 een digitaal 
aanwezigheidsbord gerealiseerd.
Dit aanwezigheidsbord is volledig geautomatiseerd en werkt m.b.v. een mobiele app en 
een tweetal BluetoothLowEnergy(BLE)-zenders. De mobiele app scant de zenders en 
bepaalt de looproute, om vervolgens de betreffende docent aanwezig of afwezig te 
melden met behulp van een API die gekoppeld is aan de back-end. De aanwezigheid kan 
bekeken worden in de front-end(website).
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