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INLEIDING 

ORIËNTATIE CASUS 3 
 

Mag ik even jullie aandacht….. Huize 

SazoMoWa staat in de Cloud!  

Een website, elk bedrijf of instelling heeft er tegenwoordig één. 

Huize SaZoMoWa maakt de laatste periode heel wat verandering 

door. Zo hebben ze aandacht voor privacy, zijn alle filmpjes voor de 

stagiaires helemaal van nu en is er een app waarin Huize SaZoMoWa 

laat zien met welke nieuwste technologie ze gaan werken. 

Het zou toch geweldig zijn als al deze veranderingen terug te zien 

zijn op een website van Huize SaZoMoWa. 

 

De website van Huize SaZoMoWa is op dit moment uit de lucht en er 

zijn de afgelopen tijd veel vernieuwingen zijn geweest. Nu heeft het 

bestuur van Huize SaZoMoWa aan jou gevraagd hele nieuwe website 

voor Huize SaZoMoWa te ontwerpen. 

  

In deze casus leer je wat de meest voorkomende ziekte-

verschijnselen zijn. Je leert een bijsluiter lezen, zodat je in de minst 

erge gevallen zelf kunt handelen. 

Als je dit klaar hebt, start je met de eindopdracht: een website 

ontwerpen en maken voor Huize SaZoMoWa. Het huis van de 

toekomst, dat is hoe Huize SaZoMoWa gezien wil worden door de 

omgeving. 

 

Wat er allemaal op de website komt te staan lees je uit een mail die 

bij de eindopdracht staat. 

 

Heel veel succes met je laatste stageopdracht binnen Huize 

SaZoMoWa. 

 
Website over zorg 

 

Leerdoelen casus 3 Profielmodule 4 Multimediale producten maken 

• Je begrijpt de wensen van een opdrachtgever voor het 

maken van een website. 

• Je maakt een ontwerp van een website waarbij je alle 

wensen van de opdrachtgever hebt verwerkt. 

• Je kan een begroting maken voor het bouwen, hosten en 

onderhouden van een website. 

• Je kan een website bouwen. 

• Je kan je website presenteren met een onderbouwing van je 

gemaakte keuzes. 

 

Profielmodule/keuzevak Mens en Zorg  

• Je zoekt en geeft informatie over de veel voorkomende 

ziekteverschijnselen. 

• Je kan inschatten wat de ernst van een ziekte is en of je 

daarop zelf mag handelen of hulp moet halen. 

• Je weet hoe je met medicijngebruik om moet gaan. 

• Je kan een medicijnrecept lezen. 

• Je kan de voorgeschreven voorschriften van een arts 

opvolgen. 
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EEN WEBSITE, ER KOMT HEEL WAT BIJ KIJKEN 

WERELDWIJD CONTACT 
 

 Internet en websites Internet is van iedereen. Internet is een netwerk waarbij computers 

en smartphones met elkaar in verbinding staan. 

 

Heel bekend van internet: www, dit staat voor world wide web. Dit 

is het openbare gedeelte van internet. 

 

E-mail is ook een bekende term. Dit is niet openbaar. Jij stuurt 

digitale informatie zoals een foto of tekst naar iemand persoonlijk. 

 
Internet 

 Vraag 

 10  Welke websites bezoek jij regelmatig? Schrijf er vier op. 

 

 

 

 
 

  

Vraag 

 11  Waar gebruik jij je e-mail van school allemaal voor? Schrijf drie 

voorbeelden op. 

 

 

 
 

 

Iedere website heeft een doel  Met een website wil jij iemand anders informatie geven. Voor Huize 

SaZoMoWa ga jij een website bouwen. Jij bent de zender, de website 

is het medium en de bezoekers van jouw website zijn de ontvangers. 

 

De bezoekers van jouw website kiezen bewust en willen iets te 

weten komen wat op jouw website staat. De bezoekers willen zo 

snel mogelijk de informatie vinden die ze zoeken. 

 

Denk dus goed na over wie de bezoelers zijn van de website van 

Huize SaZoMoWa voordat je de site gaat bouwen. Tijdens het 

ontwerpen van een website stel jij jezelf altijd de vraag: Wat zoekt 

mijn klant? 

 
 

Zoeken op internet 

 Opdracht 

 12  Denk aan de website van school. Wat moet er volgens jou op 

komen te staan? Maak van al je ideeën een mindmap. 
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Wat gaat een website kosten   Een begroting geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten 

die belangrijk zijn bij een evenement. Door goed inzichtelijk te 

hebben hoeveel geld erin komt en hoeveel eruit gaat heb je een 

totaaloverzicht van het uiteindelijke resultaat. Het is natuurlijk 

belangrijk dat je binnen je budget blijft. 

 

Zo’n overzicht maak je meestal in Excel. Je werkt dan met twee 

kolommen waarin je in de ene kolom de opbrengsten zet en in de 

andere kolom de uitgaven. Aan het einde trek je deze van elkaar af 

zodat je een goed totaal overzicht hebt. 

 

Dit is een voorbeeld van een begroting die is gemaakt in Excel: 

  

Voorbeeld begroting  

 Inkomsten Uitgaven 

Aanschaf van een programma 

om een website te bouwen 

 € 299,00 

Jaarabonnement  € 359,88 

Geld van het bestuur voor het 

maken van een website 

€ 1.500  

Webhosting  € 48,00 

Totaal   

  

 
Begroting 

 Vraag 

 
Ga naar de website van Wix 
 

19  Jij gaat in Excel een begroting maken voor het bouwen, hosten 

en onderhouden van een website. Neem het bovenstaande 

schema over zonder de bedragen erin te zetten. 

 

Jij krijgt vanuit het bestuur € 300 om uit te geven aan je 

website. 

 

Onderzoek op de website Wix.com welk abonnement je het 

beste af kan sluiten. wanneer je voor een jaarabonnement 

gaat. Schrijf het juiste bedrag in de juiste kolom. 

  

Vraag 

 20  Moet je een programma aanschaffen om in Wix te kunnen 

werken? Zo ja hoeveel kost dat eenmalig? 

 
 

Vul dit antwoord ook in op je Excel document. 

  

Vraag 

 21  Zoek op internet een bedrijf voor de webhosting van je 

website. Je wilt dit voor een jaar afsluiten en je hebt 10 GB aan 

ruimte nodig. Wat gaat dit kosten? 

 
 

Vul dit antwoord ook in op je Excel document. 
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Stap 2 - Een ontwerp van je website     Voordat je een website gaat bouwen, moet je goed weten wat een 

website allemaal moet kunnen. Hiervoor is het belangrijk dat je een 

functioneel ontwerp maakt. 

 

Een functioneel ontwerp is een schets die je tekent voordat je een 

website gaat bouwen. In deze schets laat je zien wat de website 

allemaal moet kunnen en waar je dat kan vinden op je website. 

 

Voorbeelden van functionaliteiten op een website kunnen zijn: 

• het zoeken van contactgegevens 

• chatten met een medewerker 

• foto's van verschillende producten bekijken 

• producten bestellen  

 

Ook is het belangrijk om te weten wie de doelgroep van je website 

is. Een vraag die je altijd moet stellen voordat je aan het ontwerpen 

kan beginnen is: Wat komt de bezoeker op je website doen? 

 
Denk na over je website 
 

 

 Vraag 

 
Schets van je website 
 

23  Maak een schets van je homepage. Geef hierbij goed aan waar 

je op de homepage alle functionaliteiten terugziet. De schets 

maak je op papier. 

 

Denk hierbij aan de header, de menubalk en de footer. De 

uitleg hierover lees je terug in de belangrijke begrippen. 

 

Is je schets af leg je deze voor aan de opdrachtgever/docent. Je 

opdrachtgever/docent keurt de opdracht goed. 

 

 Vraag 

 
 

Moodboard 
 

24  Nu mag je gaan nadenken over de uitstraling van je website. 

Maak hiervoor een collage of moodbord. Laat duidelijk zien 

met welke kleuren en lettertype(s) je gaat werken en wat je 

wilt uitstralen met je website. 

 

Je mag op je collage of moodbord ook al plaatsjes plakken die 

eventueel op je website terug komen. 

 

Als je collage of moodbord af is, leg je deze voor aan de 

opdrachtgever/docent. Je opdrachtgever/docent keurt de 

opdracht goed.  

   

Wat ga je doen? Paraaf voldaan  

Je hebt de wensen van de opdrachtgever verwerkt in een ontwerp  

Je hebt je voorlopige ontwerp voorgelegd aan de opdrachtgever/ docent  

 

  




