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Reviews update
Folkert Vos

In de Softwarebus 20173 heeft René Suiker
uitgebreid geschreven over reviews en

hij beloofde dat wij u op de hoogte
zouden houden. Ik zal gevolg geven
aan deze belofte en u een overzicht

geven van de stand van zaken.

Na een wat moeizame opstartfase, waarin de techniek ons
aanvankelijk even in de steek liet, zijn de inmiddels de eers‐
te reviews gemaakt en enkele daarvan zijn ook al gepubli‐
ceerd op de website.
Heel kort de werkwijze: een reviewer zet zijn/haar review in
een afgeschermd gedeelte van de site, waarna de coördina‐
tor de review gaat beoordelen. Gaat hij akkoord dan wordt
de review aangeboden aan de redactie van de SoftwareBus.

De redactie bekijkt de reviews op taal, stijl en spelling, en
verzorgt de eindredactie. Daarnaast bekijkt de redactie of
een review opgenomen kan worden in de Softwarebus of al‐
leen geschikt is voor de website. Wordt de review niet in de
SoftwareBus geplaatst – daar kunnen verschillende redenen
voor zijn – dan zal de coördinator de review alleen publice‐
ren op de site en die is daar dan beschikbaar voor de abon‐
nees van de SoftwareBus.

Indien de review wel wordt opgenomen in de Softwarebus,
dan blijft de review onzichtbaar totdat de betreffende Soft‐
wareBus is verschenen. Op hetzelfde moment wordt deze
review dan tevens gepubliceerd op de site.

In het artikel heeft René onder het kopje ‘Aanbod Reviews,
voor wie en hoe’ beschreven wanneer de niet‐abonnees de
reviews kunnen zien.
Op dit moment zijn er op de site vijf reviews beschikbaar,
staan er drie reviews ‘in de wacht’ voor publicatie in de
Softwarebus en wordt aan twee reviews nog gewerkt.

Een goed resultaat, maar het zou nog beter kunnen worden
als er meer leden zijn die ook willen gaan reviewen. Om te
weten wat dat inhoudt kunt u het best even op de site enke‐
le reviews bekijken. Denkt u: ‘Dat kan ik ook?’ Stuur een
mailtje naar review@compusers.nl.
Ik stuur u dan een lijst met programma’s die de moeite
waard zijn om te reviewen. Deze lijst is niet verplichtend
zodat u ook een programma kunt reviewen waar u zelf mee
werkt, mits het geen commerciële software is.
Ook stuur ik U een handleiding zodat u kunt beoordelen hoe
een review op de site wordt gezet.
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