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Doel van de discussie	


•  Specificatie van een gewenste site	

•  Taakomschrijving voor een webmaster	

•  Projectvoorstel	

•  Schatting investeringskosten	

•  Schatting exploitatiekosten	

•  Bestuur is enthousiast, zijn de leden dat ook?	

•  Ook na contributieverhoging?	




Doel Website	


•  de bevordering van de beoefening der 
Natuurkunde in de ruimste zin des woords 
en de behartiging van de belangen der                                                            
natuurkundigen	


•  Default poort naar de natuurkunde	

•  Bindingselement voor de leden	

•  Gestructureerde informatie verschaffing 

naar de maatschappij	




Doelgroepen	


•  Leraren (MO, HBO, WO)	

•  Scholieren, studenten (MO, HBO, WO) 	

•  Onderzoekers	


– Academia, research-instellingen	

–  Industrie, SME	


•  Verdwenen uit het vak (ministers…)	

•  Jan Modaal	




Mogelijke inhoud	


•  Nieuws, colloquia, congressen, workshops	

•  Verwijzingen, zoekmachine	

•  Leermateriaal	

•  Bibliotheken	

•  Publicaties, Abstracts, Boekrecensies	

•  NTVN (deels) op de site	

•  Mailinglijsten, nieuwsgroepen	




Zusterverenigingen & etc.	


•  Niet angelsaksische landen	

– Mogelijk slechter dan wij	


•  angelsaksische landen	

– Benefits (hotels, creditcards, verzekeringen)	


•  Physics sites	




To do	


•  Nieuws minstens twee maal per week	

•  Backup bij vakanties, ziekte	

•  regelmatig checken links	

•  Up to date houden	

•  Diverse faculteitsblaadjes verzamelen	

•  Inhoud buitenlandse sites vertalen naar 

Nederlands???	




Not to do	


•  Dupliceren informatie	

•  Members only section?	


– Voor NTVN?	




Geld	


•  Reclame	

•  Uitgevers	

•  Vacaturebank	

•  abonnement naar gestructureerd studiehuis 

materiaal voor middelbare scholen	

•  AXIS (stichting van OCW voor onderwijs 

vernieuwing	

•  Stichting Physica	




Criteria voor succes	


•  4000 hits/maand?	

– Dat is dus ieder lid een keer per maand	


•  Verdubbeling ledental	

•  Aanmerkelijk grotere instroom studenten	

•  Imago van de natuurkundigen en natuurkunde 

duidelijk verbeterd (meten=weten)	

•  Beroepsperspectief duidelijk gemaakt	


–  Is het voor ons zelf wel duidelijk	



