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1. Introductie 

Dit document bevat een tweede versie van de methodiekbeschrijving (deliverable 1.4b) bij 

EMERGO casus. Deze methodiekbeschrijving zal worden gevolgd bij de ontwikkeling, 

implementatie en evaluatie van de voorbeeldcasus in de komende maanden (samen met de 

documentatie bij / tweede versie van de toolkit, deliverable 5.3b). Bij de beschrijving van fasen 

gaan we uit van de bekende ADDIE systematiek (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation). Op moment van schrijven (juni/juli 2007) is (voor deel geplande 

casuistiek) deze methodiek gevolgd en zijn aantal casus inmiddels geEvalueerd. In deze tweede 

versie zijn daarom aantal concreet uitgewerkte (rode draad) voorbeelden vanuit de ontwikkel- 

en implementatiefasen opgenomen ter illustratie. Aan het eind van de Proof of Concept fase 

(juni 2007) zijn ook de eerste ervaringen met deze methodiekbeschrijving verwerkt in een 

tweede (en definitieve) versie van de methodiekbeschrijving (deliverable 1.4b). 

 

In deze deliverable beschrijven we dus de methodiek die wij bij het ontwerpen en ontwikkelen 

van Emergo casuistiek hebben gebruikt. Op zich is dit een vrij abstract verhaal. Om de lezer te 

laten zien hoe een en ander in de praktijk uitwerkt, gebruiken we als rode draad voorbeeld voor 

alle fasen een (voor deze deliverable aangepast) gedeelte uit het detailscenario van de casus 

Waddenzee uit het programma Omgevingsbeleid (WP2). In de casus krijgt de student de 

opdracht uit te zoeken hoe het compromis rond de Waddenzee tot stand is gekomen.   

 

Op basis van globale casusbeschrijvingen of (deliverables 2.1a, 3.1a en 4.1a) zijn binnen de 

domeinwerkpakketten WP2, 3 en 4 (met ondersteuning WP1) de leerscenarios verder ontworpen 

in zogenaamde ‘raamwerkscenarios’, ‘ingrediëntenverhalen’ en ‘gedetailleerde scenarios’. Deze 

werkwijze is voor het analyseren en ontwerpen van casus succesvol gebleken, en vormt nu de 

basis voor de methodiekbeschrijving voor deze twee fasen.  

Op basis van het globale functionele ontwerp (zie deliverable 1.3) is binnen WP1 verder gewerkt 

aan de specificatie van de componenten van de toolkit in een gedetailleerd functioneel ontwerp. 

De functionaliteit van de verschillende componenten is richtinggevend voor de wijze waarop 

deze gebruikt zijn (gaan) worden tijdens de ontwikkeling en implementatie van casus, en vormt 

de basis voor de methodiekbeschrijving voor de derde en vierde fase.  
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2. Korte omschrijving van EMERGO methodiek 

We beschrijven de methodiek voor het ontwerpen en ontwikkelen van interactieve 

multimediaprogramma’s aan de hand van de bekende ADDIE-indeling in fasen. ADDIE staat 

daarbij voor: Analysis (Analyse), Design (Ontwerp), Development (Ontwikkeling), 

Implementation (Implementatie), en Evaluation (Evaluatie). 

 

Figuur 1. Methodiek voor casusontwikkeling: van casusidee tot casusevaluatie 

De groengekleurde pijlen (verticaal) geven een geadviseerde volgorde van doorlopen aan. De fasen kunnen 

bovendien iteratief (horizontale, zwarte pijlen) worden doorlopen.  

 
Tijdens de analysefase wordt het waarom, waarover, en voor wie van de beoogde casus in kaart 

gebracht in een globale casusbeschrijving. Daarnaast wordt de casusinbedding in relatie tot het 

ander onderwijs geschetst. Het casusidee beschrijft zowel de casus alsook de context 

waarbinnen de casus gaat functioneren op een zo globaal mogelijke manier.  

Tijdens de ontwerpfase wordt aan de uitwerking van het casusscenario gewerkt. Via een 

‘raamwerkscenario’ en  ‘ingrediëntenscenario’ komt men tot een ‘detailscenario’. In het 

detailscenario staat voor elke casusrol voor alle mogelijke activiteiten uitgeschreven welke 

instrumenten (tools/gereedschappen, zoals een bronnentool, een gesprekstool, een toetstool) 

en resources (informatiebronnen, zoals dossierstukken, interviews met experts, testresultaten) 

hierbij gebruikt kunnen worden, alsmede de preciese omstandigheden waaronder elke activiteit 

uitgevoerd kan worden.   
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In de ontwikkelfase wordt het detailscenario als vertrekpunt genomen bij het invoeren. In deze 

fase wordt de complete casus in al zijn facetten ingevoerd en kan deze bovendien volledig 

getest worden vanuit alle casusrollen.   

In de implementatiefase (ook: uitleverfase) wordt aangegeven bij wie en op welke manier de 

casus beschikbaar wordt gesteld en hoe dezen de voortgang in de casus kunnen monitoren.  

In de evaluatiefase wordt bij eindgebruikers nagegaan of de casus op de beoogde wijze 

functioneert. Stemt het feitelijk gebruik overeen met het verwachte gebruik? 

 

Alhoewel deze fasen in grote lijnen in deze volgorde worden doorlopen is het raadzaam 

voldoende iteratie in te bouwen en dus niet volgens een klassieke watervalmethode maar meer 

cyclisch te werk te gaan. Op deze manier kunnen aannames en verwachtingen uit bijvoorbeeld 

de ontwerpfase beter afgestemd worden op de realisatie. Zo ontstaat in het projectteam een 

uniform beeld op de casuïstiek die gemaakt wordt. Voorwaarde voor het cyclisch kunnen 

doorlopen van de methodiek is dat er instrumenten zijn die dit snel en makkelijk mogelijk 

maken. Dit onderschrijft het belang van de EMERGO toolkit binnen de EMERGO methodiek. 

Cyclische projectmanagementmethodes doen steeds meer hun intrede binnen ICT-

ontwikkeltrajecten in de veronderstelling dat dit afbreukrisico’s en overschrijdingen helpt te 

voorkomen. Deze methodiek kan dan ook gebruikt worden om in cycli delen van de casuïstiek te 

maken en te testen. Dit impliceert een frequenter – maar niet noodzakelijkerwijs 

arbeidsintensiever – samenwerken tussen de stakeholders. Dit leidt tot betere samenwerking 

dan de enkele intensieve contacten, zoals gewoonlijk bij de klassieke watervalmethode. Binnen 

de ontwikkelfase zal vrijwel  altijd sterk cyclisch worden gewerkt.  
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3. Nadere karakterisering van de ADDIE fasen 

Per achtereenvolgende fase geven we nu een nadere karakterisering, waarbij de verschillende 

vragen die beantwoord moeten worden aan de orde komen, alsmede enkele concrete 

uitgewerkte voorbeelden of antwoorden op deze vragen. 

 

 

3.1 ANALYSE 

 

Voordat de cursusontwikkelaars beginnen met het concrete ontwerp- en ontwikkelwerk, vragen 

wij hen na te denken over uiteenlopende zaken die direct en indirect verband houden met  de te 

ontwikkelen casus. Daarbij gaat het om zaken als: 

• opleidingscontext van de casus 

• inhoud van de casus  

• voortgang in de casus 

• studentcontact en studenteninformatie in de casus 

• mediagebruik in de casus 

• uitleverproces van de casus 

• ondersteuning van de casus 

• exploitatiekosten van de casus 

• rechten en intellectueel eigendom met betrekking tot de casus. 

 

Door diverse malen met elkaar te spreken over deze zaken aan de hand van concrete vragen 

wordt het projectteam zich nadrukkelijker bewust van het voor wie, wat, waarom en hoe van de 

casus (context).  Een en ander leidt al vroeg in het ontwikkeltraject tot een realistisch(er) beeld 

van de mogelijkheden en beperkingen waarmee het team rekening te houden heeft. Mede aan 

de hand van de antwoorden op deze vragen kan het team een globale beschrijving van de 

casus maken. De nu volgende opsommingen van concrete vragen gelden als richtsnoer, als 

checklist. Het is dus niet zo dat altijd alle vragen in gelijke mate moeten worden beantwoord. 

 

Over de opleidingscontext worden de volgende vragen gesteld:  

• Bij welke instellingen en in welke opleidingen wordt de casus ingezet? 

• Is de casus een zelfstandige eenheid of maakt zij deel uit van een  meer omvattend 

programma? 

• Wat is de studiebelasting? 

• In welke tijdsperiode moet de student de casus afronden? 

• Hoeveel studiepunten levert het succesvol afronden van de casus op? 

• Hoeveel studenten worden verwacht per studie per instelling per jaar? 

• Wat is voor deze casus de docent : student ratio (bij benadering)? 

 

Over de inhoud  worden de volgende vragen gesteld: 

• Welke complexe vaardigheid (competentie) staat centraal in de casus? 

• Laat de complexe vaardigheid zich opsplitsen in relevante deelvaardigheden en zo ja, 

welke? 

• Op welk vakgebied of vakgebieden speelt de casus? Wat zijn relevante aanpalende 

gebieden? 

• Welke voorkennis wordt van de student verwacht? 

• Waar draait het in de casus om (bijv.patiënt, machine, proces, …)? 
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• Op welke locatie(s) speelt de casus zich af? (Indien mogelijk, beschrijf de locatie in 

termen van virtuele ruimtes) 

• Welke karakters/personages spelen een rol in de casus? 

• Moet de student een stapsgewijs aanpak leren? 

• Wat moet de student zoal doen om de centrale competentie te verwerven? 

• Ligt de volgorde van (een deel van) de taken die de student moet uitvoeren, vast? 

• Zijn er naast de verplichte taken ook optionele taken? Zo ja, wat zijn dat voor taken? 

• Bevat de casus alleen informatie die nodig is voor het oplossen ervan of is de informatie 

redundant?  

• Krijgt de student een indicatie van de verwachte tijd die hij mag besteden aan het 

doorwerken van de taken? 

• Hoe authentiek/waarheidsgetrouw is de casus? 

• Mag de student dezelfde casus meer dan een keer doen? Zo ja, gaat het dan om 

dezelfde casus of om een variant daarop?  

• Mag de student achteraf fouten herstellen of geldt ‘afgesloten is afgesloten!) ?  

• Moeten alle studenten exact dezelfde taken uitvoeren of zijn verschillende leerpaden 

mogelijk? 

• Werken studenten samen aan een gemeenschappelijk opdracht taak? 

• Wordt gebruik van peer feedback gemaakt? 

• Spelen studenten verschillende rollen binnen de casus? 

• Spelen docenten een expliciete rol binnen de casus of kijken zij alleen toe? 

• Wat maakt de casus leuk of spannend voor een student? 

• Welke voor de student onverwachte gebeurtenissen kunnen ingebracht worden in de 

casus? 

• Welke mogelijkheden zijn er om de student te belonen voor goede inzet en/of 

prestaties? 

  

Over de voortgang van de casus worden de volgende vragen gesteld: 

• Hoe ervaart een student dat hij de competentie nog niet bezit? 

• Hoe ziet de student dat hij vorderingen maakt? 

• Hoe wordt gecontroleerd of de competentie bereikt is? 

• Wordt er tussentijds summatief getoetst? Zo ja, hoe telt deze toetsing mee in het 

eindoordeel? 

• Wat moet een docent van de voortgang van de studenten zien? 

 

Over het studentcontact en studentinformatie rondom de casus worden de volgende vragen 

gesteld: 

• Moet contact tussen studenten gefaciliteerd worden of juist niet?  

• Moeten studenten zien of andere studenten (en docenten) tegelijk ingelogd zijn? 

• Krijgt de student de kans om zichzelf met anderen te vergelijken? (bijvoorbeeld 

behaalde prestatie, bestede tijd, aantal uitgevoerde taken) 

 

Over media-gebruik in de casus worden de volgende vragen gesteld: 

(video) 

• Wat voor soorten video worden  in de casus gebruikt (registraties, interviews, 

docudrama, speelfilm, opname op locatie, good en bad practices …)? 

• Hoeveel minuten video worden naar schatting in de casus gebruikt? 

• Wordt bestaand videomateriaal gebruikt?  

• Hoeveel materiaal wordt aangekocht? 

• Wordt nieuw videomateriaal opgenomen? Zo ja, waartoe en hoeveel? 
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• Hoe worden de eigen opnames gemaakt (zelf, externe producent, …) 

• Hoeveel materiaal wordt zelf geproduceerd?  

(Audio) 

• Wat voor soorten audio worden  in de casus gebruikt?(voice over, telefoon, interview)? 

• Hoeveel minuten audio worden naar schatting in de casus gebruikt? 

• Wordt bestaand audiomateriaal gebruikt?  

• Hoeveel materiaal wordt aangekocht? 

• Wordt nieuw audiomateriaal opgenomen? Zo ja, waartoe en hoeveel? 

• Hoe worden de eigen opnames gemaakt (zelf, externe producent, …) 

• Hoeveel materiaal wordt zelf geproduceerd?  

(Animatie) 

• Worden er animaties in de casus gebruikt? 

• Hoeveel minuten animatie  worden naar schatting in de casus gebruikt? 

• Wie maakt de animaties (zelf, uitbesteed) 

 

Over het uitleverproces worden de volgende vragen gesteld: 

• Zijn er beperkingen aan het aantal studenten per casusrun? 

• Wanneer wordt een nieuwe casusrun gemaakt? 

• Kan iets aan een lopende casusrun toegevoegd of weggehaald worden?  

 

Over ondersteuning tijdens de casus worden de volgende vragen gesteld: 

• Op  welke manier(en) wordt inhoudelijke ondersteuning en hulp geboden? 

• Op  welke manier(en) wordt technische ondersteuning en hulp geboden? 

 

Over exploitatiekosten worden de volgende vragen gesteld: 

• Hoeveel minuten zal de docent naar schatting per student besteden aan begeleiding? 

 

Over rechten en intellectueel eigendom m.b.t. de casus worden de volgende vragen gesteld: 

• Hoe mogen anderen de casus gebruiken? 

• Wordt in de casus gebruik gemaakt van materiaal van derden? 

• Hoe zijn de rechten van derden geregeld?  

 

Voorbeeld (onderdeel) globale casusbeschrijving ‘Omgevingsbeleid’ (WP2)  

 

Hier vindt u een reeks vragen en antwoorden die richtinggevend zijn (geweest) voor de verdere uitwerking 

van de Omgevingsbeleidscasuistiek dus ook voor de casus Waddenzee. 

 

Wat is de centrale competentie? 

In zijn algemeenheid gaat het om het verrichten van beleidswetenschappelijk onderzoek ten behoeve van 

advieswerk voor derden. Meer in het bijzonder gaat het om zelfstandig uitvoeren van beleidsanalyses, 

beleidsevaluaties en beleidsontwerpen op het vlak van omgevingsbeleid. 

 

Op welke vakgebieden speelt de casus? 

Milieu-maatschappijwetenschappen en beleids- en bestuurswetenschappen.  

 

Wat draait het in de casus om? 

Het zelfstandig uitvoeren van beleidsanalyses, beleidsevaluaties en beleidsontwerpen op het vlak van 

omgevingsbeleid. Dit aan de hand van enkele prominente beleidswetenschappelijke theorieën, methoden en 

modellen. 
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Op welke locatie(s) speelt de casus zich af?  

ViBOA is een virtuele kantooromgeving waarbinnen de student toegang heeft tot verschillende ruimtes, die 

zowel ‘binnen’ ViBOA gemodelleerd zijn (werkkamer student, werkkamer senior consultant, archief van het 

bureau, etc.) als ‘daarbuiten’ (raadplegen van externe deskundigen, bijwonen van forum discussie, etc.). Een 

binnen ViBOA gesimuleerde PDA (Personal Digital Assistent) van de student met diverse functionaliteiten 

speelt een belangrijke rol bij de navigatie tussen de virtuele ruimtes. 

 

Wat maakt de casus leuk of spannend voor een student? 

Een virtuele kantooromgeving waarbinnen de student onderzoek verricht naar authentieke 

beleidsvraagstukken, die (in het recente verleden) voorpaginanieuws zijn (geweest). De student heeft 

daarbij niet alleen toegang tot allerlei bronnen over een casus, maar kan langs virtuele weg ook in ‘direct’ 

contact komen met autoriteiten en deskundigen op dit vlak. De ‘echte wereld’ van beleid en wetenschap 

worden op die manier vervlochten met een onderwijssituatie. 

 

Wat moet een docent van de voortgang van de studenten zien? 

De docent moet kunnen zien welke taken (case studies) door de student afgerond zijn, met welke taken de 

student op dat moment bezig is, en welke taken nog te doen zijn. Daarbij gaat het vooral om een indicatie 

van de voortgang van de student. De producten van een student (rapportage aan het eind van elke casus) 

moeten, na inleveren bij de senior consultant, ook door de docent in te zien zijn (zodat hij desgewenst 

persoonlijke terugkoppeling kan geven). 

 

Wat voor soort video en audio wordt in de casus gebruikt?  

Verschillende videoproducties: 

- een documentaire over het onderwerp van de case studie (totaal 5 producties) 

- een interview met een expert op vlak van de casus (totaal 5 producties) 

- een opname van een forum discussie onder deskundigen (totaal 1 productie) 

 

Welk bestaand audio/video/animaties wordt gebruikt? 

Voor de video-documentaires en audioproducties wordt uitgegaan van bestaand materiaal.  

 

Hoe worden de opnames gemaakt (zelf, externe producent, …) 

De interviews met de experts en de forum discussie moeten zèlf worden gemaakt. 

 

Welke type inhoudelijke ondersteuning en help wordt op welke manier tijdens de casus 

aangeboden? 

Inhoudelijke ondersteuning is grotendeels ‘ingeblikt’ door uit te gaan van voorgestructureerde taken, 

aangereikte bronnen, ingeblikte externen die aan de hand van voorgestructureerde vragenlijsten te 

raadplegen zijn, een virtuele mentor die voor allerlei vragen te benaderen is, en desnoods kan ook de docent 

zèlf ingrijpen in studieproces. 

 

Als het ontwikkelteam aan de hand van de (vaak nog voorlopige) antwoorden een 

karakterisering van de casus heeft gegeven, maakt het  –als afsluiting van de analysefase -  een 

globale beschrijving van de casus. Dit vormt de input van de volgende (ontwerp) fase. 

 

 

3.2 ONTWERP 

 

In deze fase werkt het team volgens een vaste methodiek gewerkt aan het uitwerking van het 

casusscenario. Met de globale beschrijving in het achterhoofd werkt het team achtereenvolgens 

een ‘raamwerkscenario’, een ‘ingredientenscenario’ en een ‘detailscenario’ uit. Elk scenario is 
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een stap richting concrete invulling.  Aan de hand  van het detailscenario kan het team aan de 

slag met de omtwikkeling van producten.   

 

3.2.1 Raamwerkscenario 

In deze fase identificeert het team de globale activiteiten die de student tijdens het  werken aan 

de casus gaat uitvoeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een standaardwijze van 

formuleren: “Waarin de student < …..volgt omschrijving van de activiteit….. >” 

 

 

Voorbeeld (onderdeel) raamwerkscenario Waddenzee (WP2) volgens 

standaardformulering 

 

Waarin de stagebegeleider de taak kort introduceert en student verwijst naar collega Corvers, die student zal 

begeleiden. 

 

Waarin student naar Ron Corvers gaat om meer te horen over de taak. 

 

Waarin de student de bronnen over de Waddenzee bestudeert. 

 

Waarin de stiudent een e-bericht ontvangt van Ron, waarin deze de stageopdracht expliciteert. 

 

Waarin de student de opdracht uitwerkt en het resultaat als bijlage bij een e-bericht opsturrt aan Ron 

Corvers. 

 

Waarin  de student van zijn stagebegeleider verneemt dat hij met Tammo Owegema kan spreken over de 

Waddenzee-kwestie. 

 

 

Deze werkwijze maakt het mogelijk om – zonder je direct te verliezen in details – eerst de reeks 

van activiteiten op het spoor te komen die de student gaat uitvoeren. Daarbij kan direct  al een 

onderscheid gemaakt worden tussen verplichte en facultatieve activiteiten, activiteiten die in 

een vaste volgorde uitgevoerd moeten worden en activiteiten die wel gedaan moeten worden 

maar waarbij het moment waarop er niet toe doet, en activiteiten die niet in het Taakoverzicht 

van de student staan maar waarmee de student onverwacht geconfronteerd wordt.  

Een tweede voordeel van deze werkwijze is dat op een vroeg moment aan de leden van het 

casusontwerpteam in grote lijnen duidelijk is waaraan gewerkt gaat worden. Dat zelfde geldt 

voor personen die op een later moment bij de uitwerking betrokken worden. De functie van het 

raamwerkscenario is vergelijkbaar met die van de bouwtekening.  

Een derde voordeel is dat het ontwikkelteam zich niet direct vastbijt in het uitwerken van het 

begin van de stage met alle vervelende gevolgen voor de uitwerking van de latere onderdelen 

van dien, maar gelijkelijk en evenwichtig aandacht heeft voor alle onderdelen.  

 

Overigens, de ervaring leert dat het raamwerkscenario niet in één sessie gemaakt wordt, maar 

dat hiervoor verschillende overlegrondes nodig zijn. Maar ook dan blijkt regelmatig op een later 

moment dat het scenario op punten aangepast moet worden.  

 

3.2.2 Ingrediëntenscenario 

In deze fase wordt het raamwerkscenario verder aangekleed. Per activiteit wordt 

geinventariseerd wat allemaal gebeurt. Wat doet de student en met wie of wat doet hij dat 

(virtuele of echte begeleider, systeem, medestudenten, etc), levert de activiteit een concreet 
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product op en zo ja wat gebeurt daarmee,  wordt van de student een mimimumprestatie 

verwacht voordat hij door mag, hoe reageert het programma op de actie van de student, telt 

het product meer in de eindbeoordeling, etc. etc.).  

 

Voorbeelden (onderdeel) uitgewerkte ingrediënten casus Waddenzee 

 

Vertrekpunt 

De student is in het programma aangeland bij het punt dat hij in het Taakoverzicht gekozen heeft voor de 

Waddenzee opdracht en weet dat hij bij stagebegeleieder meer informatie kan krijgen over wat en hoe. 

 

Waarin de stagebegeleider de taak kort introduceert en student verwijst naar collega Corvers, die 

student zal begeleiden. 

Ingrediënten: 

- student kan naar verschillende locaties, maar op de meeste valt niets (zinnigs) te doen 

- student komt (uiteindelijk) bij stagebegeleider, die hem iets vertelt over de opdracht Waddenzee maar hem 

voor meer informatie doorverwijst naar collega Ron Corvers 

 

Waarin student naar Ron Corvers gaat om meer te horen over de taak. 

Ingrediënten: 

- als student te lang draalt, stuurt Ron melding met vraag waar hij blijft 

- student komt bij Ron, die hem vertelt wat hij als begeleider voor hem kan doen 

- Ron vertelt student dat hij deze later in een email de precieze stageopdracht zal doorgeven 

- student krijgt de opdracht zich als eerste te verdiepen in de bronnen over de Waddenzee 

 

Waarin de student de bronnen over de Waddenzee bestudeert. 

Ingrediënten: 

- programma stelt diverse bronnen (video, audio, teksten) beschikbaar 

- student wordt berispt als hij te snel weer terug is bij Ron (timer zetten) 

 

Waarin de stiudent een e-bericht ontvangt van Ron, waarin deze de stageopdracht expliciteert. 

Ingrediënten: 

- Student krijgt van Ron een email met gedetailleerde opdracht 

 

Waarin de student de opdracht uitwerkt en het resultaat als bijlage bij een e-bericht opsturrt aan 

Ron Corvers. 

Ingrediënten: 

- student werkt geruime tijd aan opdracht 

- als student klaar is met opdracht, stuurt hij resultaat in een email naar Ron met cc aan stagebegeleider 

 

Waarin  de student van zijn stagebegeleider verneemt dat hij met Tammo Owegema kan spreken 

over de Waddenzee-kwestie. 

Ingrediënten: 

- student krijgt melding dat Tammo Oegema bij ViBOA is en dat hij deze kan interviewen 

- student voert gesprek met Oegema 

 

Et cetera 

 

Kenmerkend voor het ingredientenscenario is dat elke activiteit nader ingevuld wordt met 

behulp van een reeks korte statements, waaruit de interactie tussen student en programma of 

andere actoren blijkt. Het is nadrukkelijk geen vlot lopend verhaal. In deze fase gaat erom elke 
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activiteit uitputtend te beschrijven. De ervaring leert dat ook hier verschillende slagen nodig zijn 

om deze volledigheid te bereiken en dat dit geen eenmansactie is, maar teamwork. 

 

3.2.3 Detailscenario 

In deze fase wordt het ingrediëntenscenario activiteit voor activiteit minutieus uitgewerkt. Waar 

sprake is van interviews met personen wordt aangegeven welke vragen de student aan wie kan 

stellen , als de student bronnen kan raadplegen wordt aangegeven om welke bronnen het 

concreet gaat en waar deze te vinden zijn, als de student moet observeren wordt een 

observatievideo gezocht en observatieformulier gemaakt waarmee de student aan het werk kan. 

Als geen video voorhanden is en deze zelf gemaakt moet worden, wordt een draaiboek of script 

geschreven voor de eigen opnamen en worden voorbereidingen getroffen voor de opnamen zelf.  

 

 

Voorbeeld uitwerking details van ingrediënten bij casus Waddenzee (WP2)  

 

waarin de stagebegeleider de taak kort introduceert en student verwijst naar collega Corvers, die 

student zal begeleiden 

 

Nieuwe status locaties: 

Kleine vergaderzaal KVR niet toegankelijk  

Grote vergaderzaal  GVZ toegankelijk maar leeg (presentatie afgelopen)  

Kamer Ron Corvers RCO toegankelijk maar niet aanwezig 

Kamer Hens Runhaar HRE toegankelijk maar niet aanwezig 

Kamer Wendelijn Oolders WOO toegankelijk maar niet aanwezig 

Kamer Carel Dieperink CDI toegankelijk maar niet aanwezig 

Kamer expert EXP Niet toegankelijk; (expert is weg). 

Secretariaat SCR toegankelijk maar niemand aanwezig 

Stagekamer STK toegankelijk maar niemand aanwezig 

Kamer Lisette Meijrink LME toegankelijk en aanwezig (stagebegeleider terug) 

 

Student kan naar verschillende locaties. Wat gebeurt hangt af van de locatie die hij kiest (zie bovenstaande 

tabel). De enige plek waar hij iets zinnigs kan doen is bij zijn stagebegeleider. Daar komt hij door in de 

navigatiebalk te klikken op het icoon met het opschrift “Lisette Meijrink”. Doet hij dit  dan speelt het 

volgende videofragment af.  

 

OGB-WAD-LME-SPT-001 

Kom binnen, ga zitten. Ik  begrijp  dat je gekozen hebt voor de beleidsanalyse van de Waddenzee.  Dat is 

een casus die Ron mij nog niet zo lang geleden heeft doorgegeven als mogelijke opdracht voor een stagiaire. 

Ron is namelijk op dit moment bezig met een opdracht die sterk lijkt op de situatie zoals die jarenlang rond 

de Waddenzee heeft gespeeld.  Net als bij de Waddenzee is bij Ron sprake van conflicterende belangen. Ron 

zou graag willen weten hoe men er destijds in is  geslaagd om de patstelling rond de Waddenzee te 

doorbreken.  

Om daarachter te komen is een analyse nodig van de manier waarop het compromis rond de Waddenzee tot 

stand is gekomen en daar heeft hij gewoon geen tijd voor. Vandaar zijn verzoek om uit te kijken naar een 

stagiaire die dat voor hem zou kunnen doen. Natuurlijk wel onder zijn begeleiding.  

Mij lijkt dat een prima idee, want dan snijdt het mes aan drie kanten: jij een relevante opdracht, hij 

bruikbare informatie en ik even ontheven van mij stagebegeleiderschap.   
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Als jij nu naar Ron gaat, bel ik hem wel even om te zeggen dat jij eraan komt.   

 

waarin de student naar Ron Corvers gaat om meer te horen over de taak 

 

Statuswijziging locaties:  

Kamer Lisette Meijrink LME toegankelijk maar niet aanwezig 

Kamer Ron Corvers RCO toegankelijk en aanwezig  

 

Als het goed is, volgt de student het advies van stagebegeleider op en gaat naar Ron Corver. Maar dat hoeft 

niet. Ook nu kan hij naar diverse locaties, waar hij meer of minder zinnige dingen kan doen. Komt hij terug 

bij de stagebegeleider dan is die niet meer op haar kamer. Daar valt dus niets te beleven. Blijft hij langer 

dan 180 seconden dralen, dan verschijnt de volgende melding, die zich herhaalt net zo lang totdat de 

student naar Ron gaat.   

 

Melding 

OGB-WAD-RCO-MED-001  

 

Beste stagiair 

Waar blijf je? Volgens Lisette zou je naar mij toekomen om te praten over de Waddenzee opdracht. Ik zit op 

je te wachten. 

Ron 

 

Student kan uiteindelijk niet anders dan naar de werkkamer van Ron Corvers gaan. Doet hij dit dan start het 

volgende fragment  

 

OGB-WAD-RCO-SPT-001 (ingekort)  

Ik hoorde net van Lisette dat jij voor mij gaat uitzoeken hoe het compromis rond de  Waddenzee tot stand is 

gekomen. Daar ben ik echt  heel blij mee, want ik ben er van overtuigd dat er parallellen zijn tussen de 

Waddenzeeproblematiek en het dilemma waar ik nu mee bezig ben. Ik was dan ook heilig van plan om dat  

verder uit te zoeken,  maar ik kom er gewoon niet aan toe. Je komt dus echt als geroepen, vooral ook omdat 

ik begrepen heb dat je net vóór je stage een studieonderdeel over beleidsonderzoek afgerond hebt.  Het kan 

dus niet mooier. Welkom aan boord zou ik zeggen. 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; over de Waddenzee hebben we hier bij ViBOA in de loop van 

de tijd een heel dossier opgebouwd. Die informatie is voor iedereen beschikbaar op zijn EMpack , dus ook 

voor jou. ….. 

Ik stel voor dat je begint met het verkennen van die informatie zodat je een beeld krijgt van de 

problematiek. Ik weet dat er een tijdje terug een paar goede programma’s zijn geweest op de radio en de tv 

over de Waddenzee. Als ik me goed herinneren heette het tv programma   ‘Complot rond de Waddenzee’.en 

ging het radioprogramma over gaswinning. Ook zijn er de nodige publicaties verschenen. Ik denk dat die ook 

wel in het dossier vind. Je moet maar even kijken. 

Dat was het dan. Succes ermee! 

 

waarin de student de bronnen over de Waddenzee bestudeert  

 

Statuswijziging locaties: 

Kamer Ron Corvers RCO toegankelijk maar niet aanwezig  

 

Wijziging Bronnen: 

Aan Bronnen in EMpack wordt de map Waddenzee toegevoegd. 
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In deze map worden diverse bronnen geplaatst.  

 

Enkele voorbeelden:  

- OGB-WAD-BRN-VID-001: ‘Complot rond de Waddenzee,  

- OGB-WAD-BRN-AUD-001: Radio 1 - EO De Ochtenden “Over gaswinning in de Waddenzee”, 10 juni 2004 

- OGB-WAD-BRN-LNK-001: Google Earth: http://earth.google.com/ 

- OGB-WAD-BRN-TKS-001:Gasboringen onder de Waddenzee, uit: Tribune 11/96 

(gesprek tussen Frank Duut, directiewoordvoerder van de NAM  en Hans Revier,  directeur van de 

Waddenvereniging) 

 

Student weet dat hij geacht wordt zich te verdiepen in het Waddenzeedossier en dat de informatie te vinden 

is op de EMpack onder Bronnen. Opent de student de EMpack en klikt hij vervolgens op het Bronnenicoon,  

dan verschijnt het overzicht. De student kan elke willekeurige bron raadplegen. Klikt student op de titel 

‘Complot rond de Waddenzee’ dan start de gelijknamige documentaire die de Vara in juni 2004 heeft 

uitgezonden. Klikt de student op “Over gaswinning in de Waddenzee”, dan hoort hij de uitzending die op 

Radio 1 in het EO programma De ochtenden is uitgezonden. Klikt de student op de Google Earth link, dan 

kan hij het Waddenzee gebied inspecteren, etc.  

Student kan naar believen aantekeningen maken in ‘Kladblok’. Deze aantekeningen worden opgeslagen in het 

Persoonlijk Dossier en wel zo dat de student op een later tijdstip kan zien bij welke gelegenheid (situatie-

persoon) hij deze gemaakt heeft. 

 

Als student binnen 20 klokminuten weer bij Ron aanklopt, reageert deze duidelijk  verrast en een beetje 

ontstemd 

 

OGB-WAD-RCO-SPT-002 

Dat is snel zeg…. Ben je nu al klaar met inwerken? Dat kan ik me eerlijk gezegd nauwelijks voorstellen. 

Volgens mij kost alleen het bekijken van het filmmateriaal al meer dan een uur. Ik wil niet vervelend zijn, 

maar ik zou je  toch willen vragen om nog wat extra aandacht te besteden aan het bronmateriaal. 

Dossierkennis is echt ontzettend belangrijk. Ik zie je straks wel weer.  

 

waarin de student een E-bericht ontvangt van Ron, waarin deze de stageopdracht expliciteert.

  

Als student enige tijd bezig is met orienteren, ontvangt hij  van Ron een e-mail waarin deze de 

stageopdracht expliciteert. 

 

OGB-WAD-RCO-EBR-001 

Aan: stagiair 

Van: Ron Corvers 

Onderwerp: opdracht en werkwijze beleidsanalyse Waddenzee 

 

Beste,   

Zoals beloofd, stuur ik je hierbij de opdracht voor de beleidsanalyse van de Waddenzee. Om de zaken voor 

jou overzichtelijk en behapbaar te maken heb ik (zie de bijlage ‘Opdracht Beleidsanalyse Waddenzee’) een 

lijstje hoofdvragen opgesteld en elke hoofdvraag weer onderverdeeld in deelvragen. Als je dat lijstje afwerkt, 

levert dat voor mij de informatie waar ik naar op zoek ben en voor jou een werkwijze die je –als je dat wilt- 

ook in de toekomst kunt gebruiken.  

Ik stel voor dat je niet direct op zoek gaat naar antwoorden op de vragen, maar dat je eerst de opdracht en 

bijbehorende vragen grondig bestudeert en goed op je laat inwerken. Heb je dat gedaan, dan moeten de 

antwoorden in principe te vinden zijn in het dossier dat we binnen ons bureau over de Waddenzee hebben 

aangelegd. 
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Je hoeft niet alles in één tekst onder te brengen. Als je mij per vraag een correct en helder antwoord geeft, 

ben ik meer dan tevreden.  Zie het stramien van vragen maar als een soort inhoudsopgave voor je 

uitwerking. Wel moet je bij elk antwoord aangeven welke bronnen je gebruikt hebt. 

Stuur, als je klaar bent je uitwerking maar als bijlage in een e-berichtje naar mij toe.  

Ik ben erg benieuwd wat je ervan bakt. Succes ermee! 

Ron 

  

Bijlagen:  

- Opdracht: beleidsanalyse Waddenzee 

 

waarin de student de opdracht uitwerkt en het resultaat als bijlage bij een E-bericht opstuurt aan 

Ron Corvers.  

 

Met de email van Ron kan de student nu gerichter werken aan zijn opdracht. Dat is ook bijna het enige waar 

hij nu mee bezig kan zijn. Binnen ViBOA is niets  dat hem afleidt; geen mensen om mee te praten en geen 

andere dingen om te doen.  

 

Status locaties: 

Alle locaties zijn of niet toegankelijk of toegankelijk, maar niemand aanwezig. 

 

Als de student klaar is, stuurt hij een E-bericht naar Ron met afschrift aan Lisette met in de bijlage de 

uitwerking. In Outbox vindt de student een deels ingevuld E-bericht dat hij verder naar believen kan 

afmaken 

 

OGB-WAD-STD-EBR-001  

Aan: Ron Cörvers, Lisette Meijrink 

Van: stagair  

Onderwerp: notitie Waddenzee 

 

<zelf in te vullen door de student> 

 

Bijlage: notitie Waddenzee 

 

Dit E-bericht komt via de ‘normale’ e-mail bij de ‘echte’begeleider, die na lezing gepersonaliseerde feedback 

kan geven op het werk van de student. Deze feedback bereikt de student via een E-bericht dat ondertekend 

is door Ron Corvers.  

 

OGB-WAD-RCO-EBR-002  

Aan: stagair 

Van: Ron Cörvers, 

Onderwerp: notitie Waddenzee 

 

<in  te vullen door de ‘echte’ begeleider van de student> 

 

Bijlage: notitie Waddenzee 

 

waarin de student  van zijn stagebegeleider verneemt dat hij met Tammo Oegema kan spreken 

over de Waddenzee-kwestie 
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OGB-WAD-LME-MED-001 

Ik heb net een gesprek gehad met Tammo Oegema van IMSA Amsterdam. Zoals je waarschijnlijk weet is dit 

instituut nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het compromis rond de Waddenzee. Ik heb hem 

verteld dat jij met deze problematiek bezig bent en hem gevraagd of jij hierover een gesprek met hem kan 

hebben. Hij vindt dat goed, maar dan moet je wel nu komen. Hij zit in de Expertkamer. Loop na het gesprek 

maar even bij mij binnen. 

 

Statuswijziging Locaties: 

Kamer Experts EXP Tammo Oegema aanwezig 

 

Als student naar de Expertkamer gaat ziet hij daar Tammo Oegema, die hem als volgt  verwelkomt: 

 

OGB-WAD-TOE-INT-001 

Ah jij bent zeker de stagiaire van Lisette. Zij heeft me verteld over je stageopdracht. Natuurlijk mag je me 

wat vragen over de Waddenzee.  Ga je gang.  

 

Hierna kan de student Tammo uit een lijst van 22 vragen die set van vragen stellen waarop hij een antwoord 

wil. De student kan zelf bepalen hoe hij het interview inricht. Maar …als de student te kennen geeft het 

gesprek te willen beeindigen, kan hij niet nog een keer met Tammo praten. 

   

 

 

 

Het detailscenario biedt het team voldoende handvatten om de nadere uitwerking van de casus 

ter hand te nemen. Daarmee zijn we aangekomen bij de D van Development (Ontwikkeling) van 

ADDIE. 

 

 

3.3 ONTWIKKELING 

 

In de ontwikkelfase werkt het projectteam volgens een binnen het team af te spreken wijze aan 

de datainvoer, volgens het (binnen de ontwerpfase uitgewerkte) casusscenario. In deze 

paragraaf wordt een aanbevolen werkwijze en rolverdeling beschreven. Omdat zowel de 

teamsamenstelling alsook de casusuitwerking zeer kunnen variëren kan in specifieke gevallen 

van de hier geschetste werkwijze worden afgeweken. Een belangrijke aanbeveling is goed te 

testen tijdens het ontwikkelen. Vandaar dat aan testen subparagraaf 3.3.3 is gewijd.  

In de ontwikkelfase wordt cyclisch gewerkt opdat invoeren en testen hand in hand gaan bij het 

geleidelijk ontwikkelen van de hele casuïstiek.  

  

Tijdens de ontwikkelfase worden de volgende rollen onderscheiden: 

• casusontwikkelaar/casuseigenaar 

• componentauteur (dit is een auteur voor een deel van de casus) 

• casustester (deze moet snel tussen ‘casusrollen’ kunnen wisselen) 

In elke casus komt de casusrol ‘student’ voor. Indien er voor de student diverse casusrollen 

worden onderscheiden (bijvoorbeeld: voorzitter, notulist, discussiant) dan zal testen vanuit elk 

dezer rollen mogelijk zijn. Daarnaast is een casus zonder casusrol ‘docent’ vrij onwaarschijnlijk. 



EMERGO, Open Universiteit Nederland                                                                           16 

 

Figuur 2. Schermafdruk van de uitleveromgeving waarin de uitlevercomponenten ook in hun grafische vorm 

staan. In dit geval een locatie waarbij een de stagebegeleider bij casus Waddenzee (Lisette Meijrink)  een 

aantal vragen kunnen worden gesteld over ViBOA. 

 

Figuur 2 geeft een indruk van de EMERGO casuïstiek zoals de student deze ervaart (de 

uitleveromgeving). De student kan bewegen tussen locaties (werkplekken) via het pictogram 

voorzien van het label ‘Navigatie. De student kan via het pictogram ‘Empack’ de Empack 

oproepen waarop allerlei Tools staan die de student bij het uitvoeren van diens taken binnen de 

casus kan gebruiken. Op elke locatie kan de student aantekeningen maken door het pictogram 

‘Kladblok’ op te roepen. Er verschijnt dan een klein tekstverwerkertje. De hierin ingevoerde 

tekst komt automatisch in het Logboek terecht. Het Logboek staat op de Empack en is een Tool 

waarin aantekeningen gerubriceerd kunnen worden bekeken, samengevat, et cetera. Via het 

pictogram ‘Taakoverzicht’ kan de student switchen tussen diens taken (binnen de vrijheden die 

door de casusontwikkelaar zijn bepaald). Hier bevindt de student zich op de locatie waar een 

gesprek gevoerd kan worden. De vragen die in het gesprek gesteld kunnen worden zijn in de 

schermweergave van Figuur 2 zichtbaar.  

 

3.3.1 Globale bechrijving EMERGO toolkit 

We beschrijven nu eerst in algemene zin de wijze waarop studenten met casuïstiek omgaat 

opdat een globaal beeld ontstaat van de mogelijkheden die de EMERGO toolkit aan de 

uitleveromgeving biedt.  

Studenten kunnen gesprekken voeren, locaties bezoeken, instrumentarium gebruiken, 

overleggen bijwonen, participeren in discussies, et cetera. Voor het verwerkingsproces is het 

vaak belangrijk dat de student zijn indrukken vastlegt. Hiertoe kan de student in de casuïstiek 

diverse tekstverwerkingsactiviteiten ondernemen:  
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1. Aantekeningen maken (“op elke locatie”). Dit kan zijn bij een document, bij een antwoord 

van een persoon op een gestelde vraag, et cetera. Hiervoor gebruikt de student het Kladblok in 

de uitleveromgeving.  

2. Ordenen en verwerken van aantekeningen. In het Logboek zitten de met de Kladblok 

gemaakte aantekeningen gerubriceerd en kan de student overzichten maken, samenvattingen 

maken. Hiervoor gebruikt de student het Logboek in de uitleveromgeving. 

3. Rapporten maken. Maken van rapport is vaak gekoppeld aan een taak. De EMERGO toolkit 

omvat geen eigen geavanceerde tekstverwerker  (zie uitgangspunten in paragraaf 1 van het 

detailontwerp). De student kan diens eigen vertrouwde tekstverwerker (buiten de 

uitleveromgeving) blijven gebruiken voor het maken en layouten van een Rapport. Bij het 

maken van een Rapport gebruikt de student doorgaans het Logboek (via ‘Clipboard’ kunnen 

gegevens vanuit Logboek in Rapport worden gezet). Dit Rapport kan worden ge-uploaded in de 

uitleveromgeving (in “Berichten”,  “persoonlijk dossier”, “portfolio”) 

4. Berichten maken. Als de student een taak uitvoert kan het resultaat als tekst(je) in een  

“Bericht” gezet worden, of als tekstje met Rapport als attachment in het “Bericht” gezet worden. 

Hiervoor gebruikt de student de “Berichten” in de uitleveromgeving. Beperkte tekst-

opmaakmogelijkheden volstaan. 

 

Zoals uit Figuur 3 blijkt kunnen tijdens de initialisatie en ontwikkelfase de volgende 

invoercomponenten worden gebruikt: 

(Tijdens initialisatie) 

• casusmanagement: casus maken  

• componenten-initialisatie 

(Tijdens subfase ontwikkeling) 

• locatieontwerp 

• empackontwerp 

• taakontwerp 

• scripting 

• bronnenontwerp 

• berichtenontwerp 

• gespreksontwerp 

• selectieontwerp 

• itembank 

• toetsontwerp 

• historyontwerp 
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Figuur 3. Invoercomponenten van de casusontwikkelomgeving 

De roodgekleurde pijlen geven een verplichte volgorde aan. De groengekleurde pijlen geven een 

geadviseerde volgorde aan waar altijd vanaf geweken kan worden. Voor invoercomponenten binnen één box 

geldt zelfs geen geadviseerde volgorde. Bidirectionele pijlen schetsen de relaties tussen de 

invoercomponenten.  

 

 

3.3.2 Beschrijving van alle invoercomponenten 

Nu beschrijven we eerst alle invoercomponenten tijdens de ontwikkelfase in een vogelvlucht. Bij 

de korte beschrijvingen van een invoercomponent beantwoorden we telkens de volgende 

vragen: 

• Waarvoor is deze component bedoeld? (doel) 

• Wat is de workflow in gebruik van deze component? (workflow) 

 

Casusmanagement: casus maken 

Via deze component kunnen nieuwe casussen gemaakt worden en kunnen items uit de 

casusbibliotheek als beginpunt gebruikt worden. Gebruikers in de rol van casusontwikkelaar 

krijgen toegang tot het casusmanagement en meer in het bijzonder tot het maken van een 

casus.  

 
Componenten-initialisatie 

Via deze component kan voor een casus worden ingesteld welke andere invoercomponenten bij 

de uitwerking gebruikt zullen worden. Bovendien worden ook de rechten voor elke 

invoercomponent bepaald. Met de rechten wordt vastgelegd wie welke zaken met zo’n 

component mag doen. Gebruikers in de rol van casuseigenaar krijgen toegang tot de 

componenten-initialisatie.  
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Locatieontwerp 

Via deze component kunnen de locaties worden ingevoerd waartussen de student - eventueel 

onder specifieke omstandigheden - kan bewegen. Specifieke omstandigheden dienen in de 

Scripting component te worden uitgewerkt. Bij locaties hoeft niet persé aan fysieke locaties 

gedacht te worden. Bij Interactieve Praktijkconfrontaties (IPs) als Juridisch gesproken, Buiten 

Dienst en anderen is de output van de locatieontwerptool in de student-uitleveromgeving de 

zogenoemde Plattegrond. Gebruikers in de rol van componentauteur voor ‘locatieontwerp’ 

krijgen toegang tot het locatieontwerp. In Figuur 4 zien we hoe voor casus Waddenzee de 

achtergrond voor een locatie (kamer van een expert) wordt toegevoegd.  

    

Figuur 4. Invoercomponent Locatie  

 
Empackontwerp 

Via deze component worden de Tools op de Empack gedefiniëerd, en de eventuele specifieke  

omstandigheden waaronder de Tools op de Empack door de student in de uitleveromgeving zijn 

te gebruiken. Specifieke omstandigheden dienen in de Scripting te worden uitgewerkt. 

Gebruikers in de rol van componentauteur voor ‘Empackontwerp’ krijgen toegang tot het 

empackontwerp. 

 
Taakontwerp 

Via deze component worden de taken in het “Taakoverzicht” van de student-uitleveromgeving 

gedefiniëerd, en de eventuele specifieke omstandigheden waaronder de taken door de student 

zijn uit te voeren. Specifieke omstandigheden dienen in de Scripting te worden uitgewerkt. Bij 

IPs als Juridisch gesproken, Buiten Dienst is de output van de taakontwerptool het zogenoemde 

Taakoverzicht (in de student-uitleveromgeving). 
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Bij Taken hoeft niet persé letterlijk aan taken te worden gedacht, dit kunnen ook activiteiten, 

opdrachten, afspraken et cetera zijn. Daarom hoeft het Taakoverzicht in de student-

uitleveromgeving niet persé deze naam te hebben. Gebruikers in de rol van componentauteur 

voor ‘Taakontwerp’ krijgen toegang tot het taakontwerp. 

 
Scripting 

Via deze component worden condities en acties gedefiniëerd die het verloop en dynamiek van de 

casus bepalen. Meestal zijn deze gekoppeld aan acties van de individuele student binnen de 

casus, maar het kan ook zijn dat een actie van buitenaf (bijvoorbeeld actie docent/begeleider, 

actie medestudent(en)) invloed op programmavoortgang van de individuele student uitoefent.  

De component Scripting kan condities bevatten die slaan op: 

• het niveau van de hele casus (dus niet gekoppeld aan een specifieke component) 

• het niveau van één of meer componenten 

• het niveau van één of meer inhoudelijke invullingen binnen één of meer componenten 

 

Dit maakt dat de component Scripting niet alleen los opgestart kan worden, maar vaak binnen 

(of vanuit) andere componenten aangeroepen moet kunnen worden. Vaak zullen condities en 

acties pas kunnen worden uitgewerkt zodra bepaalde inhoud is ingevoerd en kunnen via 

condities en acties onderlinge afhankelijkheden tussen allerlei invoercomponenten ontstaan, 

waarbinnen de component Scripting een sleutelrol speelt (vandaar de naam: ‘the brain’). Om 

technische redenen zullen de data van de ingevoerde condities op één plek worden opgeslagen 

en beheerd. 

    

Figuur 5. Invoercomponent Scripting   

 

In Figuur 5 ziet u voor de casus Waddenzee de invoer van een conditie via het Scripting tool, in 

dit geval de conditie dat eerst aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan voordat begeleider 

met email een reflectieverslag Waddenzee opstuurt. 
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Bronnenontwerp 

Via deze component worden ‘dossiers’, ‘bronnen’ of andersoortige ‘stukken’ ingevoerd: de 

archiveringsfunctie. Maar deze component kan ook met de component Selectieontwerp worden 

gebruikt. Bij archivering is er sprake van een database voor tekst, beeld, audio, video, 

animaties, webpages (statische of dynamische inhoud) et cetera. Dit lijkt sterk op een 

beheerder van bestanden (Windows-Verkenner) of een beheerder van links (Favorieten binnen 

een Webbrowser) maar kan hier ook op bepaalde punten van afwijken. Gebruikers in de rol van 

componentauteur voor ‘Bronnenontwerp’ krijgen toegang tot het bronnenontwerp.  

 

In het detailscenario (sectie 3.2.3) was aangegeven dat op bepaald moment een aantal bronnen 

over Waddenzee beschibaar worden gesteld. In Figuur 6 ziet u hoe de invoer van deze bronnen 

in het Bronnentool plaatsvindt. 

    

Figuur 6. Invoercomponent Bronnen   

 

Nota Bene: Aangezien het Bronnenontwerp meer dan één keer binnen de 

componenteninitialisatie kan worden gebruikt (dwz: er kunnen meerdere instantiaties van het 

Bronnenontwerp zijn binnen een casus: bijvoorbeeld: een Archiefkast, een Dossierkast) zal de 

componentauteur aan de componentinitialisatie van het bronnenontwerp zijn gekoppeld.  

 
Berichtenontwerp 

Via deze component kunnen een drietal zaken worden gedefiniëerd, te weten: 

• predefined: te versturen internal mails (opties voor geadresseerden én onderwerpen 

zijn beiden voorgedefinieerd),  

• internal: te versturen help mails (opties voor geadresseerden zijn voorgedefinieerd, 

maar onderwerp is vrij), en  

• predefined te ontvangen internal mails.  
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Een geadresseerde is altijd een casusrol. Achter de casusrol (bijvoorbeeld virtueel begeleider) 

kan een reële persoon schuil gaan (bijvoorbeeld een docent). Als er meer dan één docent is voor 

een specifieke casus dan zal bij het casusrun-management aangeduid moeten worden welke 

docent voor welke studenten geldt.  Bij elk van deze drie opties kunnen specifieke 

omstandigheden waaronder deze mails/berichten verstuurd/ontvangen kunnen worden zijn 

uitgewerkt in de component Scripting.  

 

In het detailscenario (sectie 3.2.3) was aangegeven dat op bepaalde momenten de student 

berichten (emails) van zijn stagebegeleider ontvangtr. In Figuur 7 ziet u hoe de invoer van zo’n 

bericht via Berichtentool plaatsvindt 

 

    

Figuur 7. Invoercomponent Berichten / Meldingen   

 

Bij Mails hoeft niet persé letterlijk aan mails te worden gedacht, dit kunnen ook kattebelletjes, 

interne notities, et cetera zijn. Daarom hoeft de “Mail” in de student-uitleveromgeving niet 

persé deze naam te hebben. 

Gebruikers in de rol van componentauteur voor ‘Berichtenontwerp’ krijgen toegang tot het 

berichtenontwerp. 

 
Gespreksontwerp 

Via deze component kunnen gesprekken worden gedefiniëerd. Het is één van de componenten 

die gebruikt kunnen worden voor het definiëren van communicatie tussen de student en virtuele 

personages in het programma. Al deze communicatie noemen we gesprekken.  

Indien de student ondersteuning dient te krijgen bij het voorbereiden van een gesprek dan 

wordt de component Gespreksonwerp in combinatie met de component Selectieontwerp gebruikt 

(namelijk invoer voor component Gespreksvoorbereiding). Deze ondersteuning kan vóóraf aan 
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het gesprek of ná het gesprek worden gegeven, maar is altijd gekoppeld aan de voorbereiding 

(dus gekoppeld aan studentkeuzes in de component gespreksvoorbereiding).  

 

Daarnaast is het mogelijk om keuzes van de student tijdens het gesprek in de terugkoppeling ná 

het gesprek te verwerken (dit zijn altijd keuzes die vallen binnen de gekozen onderwerpen in de 

Gespreksvoorbereidingstool). De student krijgt een modeluitwerking (via Berichten). Student 

kan dan deze modeluitwerking vergelijken met de door het programma gelogde gegevens in de 

History-component. De component Gespreksontwerp kan ook los van de component 

Selectieontwerp worden gebruikt. Het is namelijk de keuze van de casusontwikkelaar of de 

student al dan niet ondersteuning moet krijgen bij het voorbereiden van een gesprek. De 

ervaring met eerdere casuïstiek laat zien dat de student een gesprek vaak zonder expliciete 

voorbereiding kan voeren (bijvoorbeeld afnemen van eenvoudige interviews). Bij eenvoudige 

interviews denken we aan interviews waarbinnen bijvoorbeeld geen gebruik wordt gemaakt van 

doorvraagmogelijkheden, maakt de volgorde waarin de vragen worden gesteld niet uit voor de 

antwoorden. Complexere gesprekken (bijvoorbeeld intake, advies) zullen vaak in combinatie 

met de component Selectieontwerp worden uitgewerkt omdat hierbij vaak ondersteuning aan de 

student nodig is. In het Selectieontwerp kunnen dan “goede” selecties in de voorbereiding van 

een gesprek worden gespecificeerd, waarop vervolgens specifieke terugkoppeling kan worden 

gegeven. De component selectieontwerp is dan als een filter op de component gespreksontwerp 

te zien.  

 

De student voert een gesprek altijd via de component Gesprekssturing nadat deze – eventueel – 

eerst dit specifiek gesprek in de Gespreksselector heeft geselecteerd. Via de Gesprekssturing in 

de uitleveromgeving kan de student een – al dan niet voorbereid – gesprek voeren. 

Gebruikers in de rol van componentauteur voor ‘Gespreksontwerp’ krijgen toegang tot het 

gespreksontwerp. 

 

Nota Bene: Binnen de EMERGO toolkit is er geen component die de student ondersteunt tijdens 

het voeren van een gesprek omdat dit binnen de budgettaire randvoorwaarden van EMERGO niet 

mogelijk is. Een voorbeeld van een dergelijke component is de Gesprekssimulator bij de IP 

Juridisch gesproken.  

 
Selectieontwerp 

Via deze component worden keuzeopties gedefiniëerd waaruit de student kan kiezen bij het 

doen van een taak. In de meest uitgebreide zin kan gedacht worden aan taken waarbij de 

student één of meer enkelvoudige keuzen moet maken uit één lijst van items of één of meer 

samengestelde keuzen moet maken uit lijsten van items. Een enkelvoudige keuze is een keuze 

uit één lijst (die één of meer lagen diep kan zijn). Een samengestelde keuze is een reeks van 

keuzen, waarbij elke keuze binnen een andere lijst wordt gemaakt. Alle lijsten kunnen één of 

meer lagen diep zijn. Overigens, een lijst met items die door de student over meer dan één lijst 

binnen één taak verdeeld moet worden lijkt binnen EMERGO voorbeeldscenarios niet aan de 

orde te zijn.  

 

Een geadresseerde is altijd een casusrol. Achter de casusrol (bijvoorbeeld virtueel begeleider) 

kan een reële persoon schuil gaan (bijvoorbeeld een docent). Als er meer dan één docent is voor 

een specifieke casus dan zal bij het casusmanagement aangeduid moeten worden welke docent 

voor welke studenten geldt.  Bij deze keuzen kan de volgorde van de items tevens van belang 

zijn. Tenslotte kan er voor elke lijst een gelaagdheid in items bestaan. Theoretisch zijn vier 

varianten te onderscheiden: (1) enkelvoudig, één laag; (2) enkelvoudig, meer lagen; (3) 

samengesteld, één laag; (4) samengesteld, meer lagen. Binnen de EMERGO toolkit wordt de 
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eerste variant ondersteund. Voorbeelden van taken die enkelvoudig met één laag uitgewerkt 

kunnen worden zijn: een gespreksvoorbereiding, een onderzoeksvragenselectie, een 

hypothesenselectie, een hulpvraagselectie. 

Gebruikers in de rol van componentauteur voor ‘Selectieontwerp’ krijgen toegang tot het 

selectieontwerp. 

 
Itembank 

Via deze component kunnen de multiple choice toetsitems worden gedefiniëerd die binnen de 

component Toetsontwerp worden gebruikt.  

Gebruikers in de rol van componentauteur voor ‘Itembank’ krijgen toegang tot de Itembank.  

 

Nota Bene: De uitgangspunten voor de EMERGO toolkit (zie document ‘Gedetailleerd Functioneel 

Ontwerp’) brengen met zich mee dat toets-unctionaliteit via een zoveel mogelijk 

gestandaardiseerde koppeling aan al bestaande systemen gebeurt. Dit veronderstelt dat 

toetsitems al bestaan en in een al bestaand toetsservicesysteem zijn ondergebracht. De 

randvoorwaarden voor EMERGO laten echter niet toe dat vanuit EMERGO aan deze 

gestandaardiseerde koppelingen wordt gewerkt. Indien het voor de flow in de casuïstiek van 

belang is om de resultaten op de toetsitems te weten, dan moet het toetsen echter wel binnen 

EMERGO kunnen plaatsvinden. Derhalve wordt beperkte toets-functionaliteit in de EMERGO 

Toolkit ondergebracht.  

 
Toetsontwerp 

Via deze component kunnen Toetsen worden gedefiniëerd die gebruik maken van de toetsitems 

die in de component Itembank zijn gedefiniëerd.  

In de uitleveromgeving van de student kan deze zo’n Toets (Quiz of anderszins) doen.  

Gebruikers in de rol van componentauteur voor ‘Toetsontwerp’ krijgen toegang tot het 

Toetsontwerp. 

 
Historyontwerp 

Via deze component kan worden aangeduid hoe de invulling van de component History in de 

uitleveromgeving eruit dient te zien. De component History raadpleegt de student om diens 

keuzes binnen het casusscenario na te lezen. In de History kunnen bijvoorbeeld keuzes van de 

student binnen een gevoerd gesprek (onderwerpen/subvragen) als tekst worden gepresenteerd. 

Bij dit voorbeeld wordt in het Historyontwerp gedefinieerd dat dergelijke studentkeuzes in de 

History staan.  

 

(Pro Memorie: In de tweede versie van de methodiekbeschrijving (deliverable 1.4b) zullen we de 

beschrijvingen van deze invoercomponenten vergezeld kunnen laten gaan van voorbeelden. Er 

zal minimaal één rode-draad-voorbeeld worden gekozen waarmee de samenhang tussen de 

invoercomponenten kan worden geïllustreerd.) 

 

3.3.3 Testen van invoer 

Testen van de casus wordt vooral tijdens de ontwikkelfase gedaan.  

Testen kan in een bepaalde casusrol (waaronder: student). Het kan zijn dat tijdens het testen 

snel tussen casusrollen gewisseld moet kunnen worden (deze worden testruns genoemd ter 

onderscheid van de gewone run waarin altijd met dezelfde rol wordt getest).  

 

Er zijn drie basismanieren om binnen een casusrol te testen: 

• starten en doorgaan met bewaarde gegevens van de vorige testsessie (default)  
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• starten en doorgaan met bewaarde gegevens uit een eerdere testsessie (anders dan de 

vorige testsessie) (via demo-runs) 

• starten met een schone lei (gegevens van eerdere test worden niet gebruikt) 

Componenten kunnen zo los of in onderlinge samenhang getest worden.  

Via de functionaliteit die bij het testen nodig is is het ook mogelijk om remote hulp te geven aan 

een casusgebruiker. Dit kan door bepaalde acties uit te voeren waarbij de gegevens van de 

casusgebruiker als startpunt worden genomen (de voortgangsgegevens worden dan niet bij de 

casusgebruiker gelogd, maar bij de casushelpdeskmedewerker). 

 

 

3.4 IMPLEMENTATIE 

 

Tijdens de implementatiefase wordt ervoor gezorgd dat de ingevoerde casus(componenten) voor 

bepaalde studenten en docenten beschikbaar worden gesteld (Figuur 8 bevat een overzicht van 

de invoertools voor de casusuitlevering).  

 

Hiertoe moet een aantal zaken zijn geregeld: 

• Studentenvoorportaal is zo ingericht dat de student de casus kan kiezen 

• Docentenvoorportaal is zo ingericht dat de docent de casus kan kiezen 

• De ingevoerde casus is gecontroleerd en accoord bevonden 

• Via casusmanagement wordt de run voor de casus klaargezet 

Als al deze zaken zijn geregeld dan kan de ingevoerde casus worden ‘gepubliceerd’, dat wil 

zeggen de casus kan door gedefinieerde studenten en docenten gekozen worden. 

 

 

Figuur 8. Invoercomponenten casusuitlevering 

De roodgekleurde pijlen geven een verplichte volgorde aan. De groengekleurde pijl geeft een geadviseerde 

volgorde aan waarvan altijd afgeweken kan worden. Voor de invoercomponenten binnen één box geldt zelfs 

geen geadviseerde volgorde.  

 

We beschrijven nu de invoercomponenten tijdens de implementatiefase. 

 

Porfolio-ontwerp 

Via deze component kan aangeduid worden welke student-producten binnen de casus aan het 

Portfolio toegevoegd moeten worden (als ‘read only’). Het gaat hierbij om een produktportfolio.  
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Studentvoorportaal 

Via deze component worden features gedefiniëerd die de student in de component 

Studentvoorportaal in de uitleveromgeving aantreft. In het studentvoorportaal maakt de student 

een keuze voor een casus. Deze feature moet dus altijd in de definities zijn opgenomen. Op dit 

moment is nog niet volledig uitgekristalliseerd welke andere features in de definitie gebruikt 

kunnen worden. Te denken valt aan opties voor de student om: (a) ‘voorgangsgegevens’ voor 

alle ingeschreven casussen te kunnen opvragen (dit kan een overlap zijn met de gegevens die 

de student binnen het casusscenario kan raadplegen); (b) de eigen voortgang te vergelijken 

met die van medestudenten ; (c) buiten casusscenario contacten met medestudenten te hebben 

(contacten met medestudenten kunnen ook binnen het casusscenario zijn gedefinieerd, via 

casuspersonages: student kan aan casuspersonage zijn gekoppeld); (d) toegang krijgen tot 

diens Portfolio (dit zou ook binnen het casusscenario kunnen); et cetera.    

Gebruikers in de rol van componentauteur voor ‘Studentvoorportaal’ krijgen toegang tot het 

studentvoorportaal. 

 

 

Docentvoorportaal 

Via deze component worden features gedefiniëerd die de docent in de component 

Docentvoorportaal in de uitleveromgeving aantreft. In het docentvoorportaal maak de docent 

een keuze voor een casus. Deze feature moet dus altijd in de definities zijn opgenomen. Op dit 

moment is nog niet volledig uitgekristalliseerd welke andere features in de definitie gebruikt 

kunnen worden. Te denken valt aan opties voor de docent om – bij een casusrun – inzicht te 

krijgen in: (a) voortgangsgegevens van – ingeschreven - studenten binnen het casusscenario; 

(b) casusscenario specifieke portfoliogegevens.  

Bovendien kunnen hier features voor het versturen en ontvangen van ‘berichten’ binnen het 

casusscenario zijn geplaatst. Daarnaast is het denkbaar dat versturen van ‘berichten’ aan 

casusdeelnemers buiten het casusscenario op deze plek gefaciliteerd kan worden (op basis van 

de casusrungegevens is namelijk bekend welke studenten bij een casusrun staan ingeschreven).  

Gebruikers in de rol van componentauteur voor ‘Docentvoorportaal’ krijgen toegang tot het 

docentvoorportaal. 

 
Casusmanagement: casus controleren 

Via deze component kan worden gecontroleerd of de casus aan alle syntactische eisen voldoet. 

Controle van de semantische eisen zal door het projectteam bewaakt moeten worden. Tijdens 

het ontwikkelproces van een casus kan deze semantisch getest worden door gebruikmaking van 

‘dummy runs’ en ‘dummy users’. Doordat er snel tussen invoermodus en uitvoermodus 

geschakeld kan worden (zonder dat eerst een publicatie is gedaan) kan het invoeren en testen 

zeer iteratief worden gedaan. 

 

Indien een casus niet aan alle syntactische eisen voldoet, dan kan geen casusrunmanagement 

plaatsvinden! Bepaalde syntactische problemen (bijvoorbeeld een link werkt niet..) hoeven 

overigens geen belemmering te zijn om tot publiceren over te gaan; het is aan de 

casusontwikkelaars om te bepalen of ze – gegeven geconstateerde tekortkomingen – al dan niet 

tot publiceren willen overgaan. 

Gebruikers in de rol van casuseigenaar krijgen toegang tot ‘Casusmanagement: casus 

controleren’. (Werkt nog niet in de POC-fase!)  
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Casusrunmanagement 

Via deze component kunnen runs bij een casus worden gedefiniëerd. Runs kennen een starttijd 

(en eventueel eindtijd), ingeschreven studenten, ingeschreven docenten én eventueel een 

koppeling van deze personen aan casusrollen/personages. Zolang een casusrun nog niet van 

start is gegaan kunnen de definities nog worden aangepast. Zodra de starttijd van de casusrun 

is gepasseerd kan de definitie niet meer worden aangepast.  

Gebruikers in de rol van casusrunbeheerder krijgen toegang tot het Casusrunmanagement. 

 

 

3.5 EVALUATIE 

 

In de evaluatiefase tenslotte wordt doorgaans bij studenten en/of docenten nagegaan of de 

casus voldoet aan de assumpties die het casusontwikkelteam heeft geformuleerd: stemt het 

feitelijk gebruik overeen met het verwachte gebruik? Het is verstandig om vóóraf al een 

duidelijke focus te kiezen op wat het casusontwikkelteam wil evalueren in deze fase, en daartoe 

vooraf een evaluatieplan op te stellen (zie de EMERGO voorbeeld evaluatieplannen).  

 

Uiteraard kan er ook een vergelijkende studie plaatsvinden waarin de ontwikkelde casus één van 

de testcondities representeert. Dit voert echter buiten het bestek van deze 

methodiekbeschrijving.  

 

We gaan dus uit van de situatie dat de ontwikkelde casus in gebruik bij studenten en/of 

docenten wordt geëvalueerd.  In principe kunnen in de evaluatie de antwoorden op de meeste 

vragen uit de analysefase worden getoetst.  

 

(Evaluatie van de veronderstelde opleidingscontext)  

• Bij welke instellingen en in welke opleidingen is de casus ingezet? 

• Is de casus een zelfstandige eenheid of als deel uit van een  meer omvattend 

programma ingezet? 

• Wat is de gemeten studiebelasting? 

• In welke tijdsperiode rond de student de casus af? 

• Hoeveel studenten hebben de casus afgerond (bijvoorbeeld: per jaar/per instelling) 

• Wat is voor deze casus de gemeten docent : student ratio 

 

(Evaluatie van de beoogde inhoud) 

• Heeft de student de complexe vaardigheid (competentie) verworven? 

• Had de student de verwachte voorkennis?  

• Heeft de student de taken op de verwachte wijze doorlopen?  

• Heeft de student de verwachte informatie geraadpleegd?  

• Heeft de student de verwachte samenwerking gedaan? 

• Heeft de student gebruik gemaakt van de (peer) feedback? 

• Heeft de docent  het verwachte gebruikspatroon vertoont? 

• Heeft de student de casus leuk of spanned ervaren? 

• Welke onverwachte gebeurtenissen heeft de student ontmoet? 

• Welke beloningen heeft de student ontvangen voor zijn inzet en/of prestaties? 

  

(Evaluatie van de voortgang van de casus) 

• Hoe heeft een student ervaren dat hij de competentie nog niet bezit? 

• Hoe heeft de student gezien dat hij vorderingen maakt? 
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• Wat heeft de docent met de voortgang van de studenten gedaan? 

 

(Evaluatie rondom medestudentinformatie) 

• Heeft de student gebruik gemaakt van de optie om zichzelf met anderen te vergelijken? 

(bijvoorbeeld behaalde prestatie, bestede tijd, aantal uitgevoerde taken) 

 

(Evaluatie ondersteuning tijdens de casus) 

• (hoe vaak) Heeft de student gebruik gemaakt van de inhoudelijke ondersteuning en 

hulp en was deze afdoende? 

• (hoe vaak) Heeft de student gebruik gemaakt van de technische ondersteuning en hulp 

en was deze afdoende? 

 

Evaluatie van de exploitatiekosten 

• Hoeveel minuten heeft de docent per student aan begeleiding besteed? 
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4. Samenvatting 

In dit document hebben we voor de ontwikkelaars van EMERGO casus, dat wil zeggen 

gebruikmakend van de EMERGO toolkit, een methodiek beschreven waarmee een efficiënte 

ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt. Deze methodiekbeschrijving (tweede versie) is gebaseerd 

op onze voorlopige ervaringen met EMERGO casusvoorbeelden tijdens de analyse- en 

ontwerpfasen, en het functioneel ontwerp van de EMERGO toolkit (ontwikkelde 

invoercomponenten) tijdens de ontwikkel- en implementatiefase. Nadat de domeinen deze 

toolkit hebben gebruikt, zullen hun ervaringen en voorbeelden worden verwerkt in een tweede 

versie van de methodiekbeschrijving. 

 

|n het voorafgaande is allereerst een korte omschrijving van de EMERGO methodiek bij 

casusontwikkeling gegeven, waarbij we uitgaan van de ADDIE indeling in fasen.  Deze ADDIE 

fasen zijn vervolgens nader uitgewerkt, en waar mogelijk zijn uitgewerkte voorbeelden gegeven. 

Tijdens de analysefase dienen een aantal vragen te worden beantwoord en neergelegd in een 

globale casusbeschrijving (hiervan zijn inmiddels een drietal EMERGO voorbeelden beschikbaar). 

Tijdens de ontwerpfase worden achtereenvolgens de casusscenarios in een drietal stappen 

steeds verder uitgewerkt: raamwerkscenario, ingrediëntenverhaal en gedetailleerd scenario 

(hiervan zijn inmiddels een aantal EMERGO voorbeelden beschikbaar).  

Tijdens de ontwikkel- en implementatiefasen worden de invoercomponenten van de EMERGO 

toolkit gebruikt en getest, respectievelijk voor de datainvoer en de uitlevering aan studenten. 

De functionaliteit en het gebruik van deze componenten is beschreven, alsmede de volgorde 

(flow) waarin deze componenten dienen te worden gebruikt (indien van toepassing). 

Voor de evaluatiefase geldt dat ongeveer dezelfde vragen die zijn opgeworpen tijdens de 

analyse nu worden getoets. Het is raadzaam vooraf een evaluatieplan op te stellen (hiervan zijn 

inmiddels een drietal EMERGO voorbeelden beschikbaar). 

 

In deze versie van de methodiekbeschrijving zijn de verschillende fasen en stappen geïllustreerd 

aan de hand van een rode-draad voorbeeld, een deel van de reeds ontwikkelde en geevalueerde 

casus Waddenzee (WP2). 

 

Deze methodiekbeschrijving biedt een algemene basis, maar zal het best gebruikt kunnen 

worden in combinatie met teamoverleg. In een team dat de casusontwikkeling ter hand neemt 

zullen naast inhoudelijke deskundigen ook personen (dat kunnen dezelfde zijn) met meer 

technische en onderwijskundige kennis aanwezig moeten zijn. In zo’n team zal moeten worden 

nagegaan welke componenten het best door welke teamleden gebruikt kunnen worden. Zo 

kunnen gesprekstool, bronnentool, en anderen door inhoudelijk deskundigen worden gebruikt, 

maar verondersteld het scriptingtool meer technische kennis.  

Voor wat betreft meer uitgebreide omschrijvingen van de functionaliteit van de 

invoercomponenten van de EMERGO toolkit verwijzen we naar het ‘Gedetailleerd Functioneel 

Ontwerp’. Voor wat betreft technische documentatie bij de installatie en gebruik van de toolkit 

zelf verwijzen we naar de (tweede versie, deliverable 5.3b) van de documentatie. 

 

 


