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Titel: Multidisciplinair gebruik van EDUsim-NL
Ondertitel: Tools voor de inzet van een virtuele wereld in het onderwijs
Omschrijving
In het project wordt een scenario ontwikkeld voor multidisciplinair gebruik van
EDUsim-NL door twee deelnemende instellingen, de Hogeschool Leiden en
Digischool. EDUsim-NL is de Nederlandse OpenSimulator community voor het
onderwijs. Het scenario wordt in de praktijk uitgeprobeerd. Daarbij worden
educatieve tools ontwikkeld en een organisatorische tool uitgeprobeerd die ook
bruikbaar zijn in een monodisciplinaire context, dus in een context waarin één
opleiding een rol speelt.

3. Doelstelling

Omschrijving van de oorspronkelijke doelstelling
Doelstellingen:
- Uitwerken en in de praktijk uitproberen van een scenario, waarbij de
hogeschool Leiden en een andere deelnemende instelling elkaars toepassing
benutten. Dit kan vervolgens een voorbeeldfunctie vervullen voor de overige
huidige en toekomstige EDUsim deelnemers.
- Uitwerken van voorbeeldopdrachten, bijvoorbeeld in de vorm van leerquests
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-

waarbij game elementen zijn ingebouwd. Deze voorbeeldopdrachten zijn
gebaseerd op een format dat gebruik in andere contexten (bijv.
monodisciplinair) mogelijk maakt.
In de praktijk uitproberen van een organisatorische tool (Sloodle) die voor dit
project nodig is en die ook bruikbaar is voor niet-multidisciplinaire
toepassingen. Sloodle is een voor virtuele omgevingen aangepaste versie
van Moodle, een open sourve electronische leeromgeving.

Doelgroep:
De studenten van de hogeschool Leiden en de studenten/leerlingen van de
andere instelling die in deze pilot deelneemt aan het uitproberen van het
scenario.
3. Resultaten

De behaalde resultaten
Beoogde resultaten
In het project waren de volgende concrete opbrengsten beoogd.
- Een uitgewerkt scenario voor multidisciplinair gebruik van een virtuele wereld
i.c. EDUsim in het onderwijs.
- Procesgegevens en evaluatiegegevens over de toepassing van dat scenario.
- Een opdrachtformat met game-elementen, op basis waarvan opdrachten voor
verschillende onderwijscontexten binnen EDUsim kunnen worden gebruikt,
zowel bij multi- als bij monodisciplinair gebruik. Op basis van het format
worden minimaal vier voorbeeldopdrachten geconstrueerd, twee voor elke
deelnemende instelling.
Proces en evaluatiegegevens over de toepassing van Sloodle, een
organisatorische tool die uitgewerkt wordt in een ander pilot project.
Behaalde resultaten
Uitgewerkt scenario
Er is een scenario uitgewerkt voor twee doelgroepen, studenten Forensisch ICT
van de Hogeschool Leiden en VO leerlingen.
Een van de competenties die in de opleiding Forensische ICT verworven worden
is spraak en audio onderzoek. Aan de hand van audio opnamen moet een
forensisch ICT-er bijvoorbeeld een spreker kunnen identificeren d.m.v. een
forensisch-linguistische analyse, moet hij kunnen bepalen of de opname bewerkt
is, of stemmen verdraaid worden etc.
Spraak staat ook centraal voor andere deelnemers aan het EDUsim project, de
virtuele taaldorpen. Digischool heeft er een Engels taaldorp ingericht:
Chatterdale.
In het scenario moeten teams van studenten forensische ICT een misdaad
oplossen door de inwoners van Chatterdale – leerlingen uit het VO – aan de tand
te voelen. Door de opnamen van de ondervragingen te analyseren moeten de
studenten achter de ware toedracht zien te komen. Op die manier snijdt het mes
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aan twee kanten. De leerlingen oefenen datgene waar het taaldorp voor bedoeld
is: Engels spreken. De studenten oefenen met de uitvoering van audio- en
spraakonderzoek. Op die manier kan één en dezelfde toepassing: het taaldorp,
worden ingezet voor meerdere disciplines tegelijk, waarbij die disciplines elkaar
kunnen ‘gebruiken’.
Opdrachtformat
Als basis voor de (voorbeeld)opdrachten in het scenario is een format
geconstrueerd in de vorm van een checklist, waarin zowel de basiselementen van
een opdracht als de daaraan toe te voegen mogelijke game elementen zijn
opgenomen. Per element is aangegeven wat de functie ervan is en welke eisen
eraan gesteld kunnen worden. Daarnaast wordt er voor elk element een
voorbeeld en/of toelichting gegeven. Een voorbeeld:
Element
Functie
Competitie, met de pc
motiverend: de mens
en/of met andere spelers heeft een sterke
behoefte zich te
onderscheiden van
andere mensen

Eisen
studenten moeten een
eerlijke kans hebben te
winnen; studenten met
vaardigheden die op
zich niet relevant zijn,
mogen niet in het
voordeel zijn

Voorbeeld/toelichting
Voorbeeld
taaldorpgame: studenten
teams strijden tegen
elkaar: wie het eerst de
oplossing heeft, krijgt
een bonus.

Op basis van het scenario en dit format zijn alle opdrachten en draaiboeken
geconstrueerd die nodig waren om het scenario in de praktijk uit te testen:
- draaiboeken voor de docenten van beide doelgroepen;
- een instructie voor studenten om de viewer te installeren, een account aan te
maken en een recorder te installeren die nodig is om de ondervragingen op
te nemen (de Hi_Q recorder)
- een opdracht voor de studententeams
- 21 opdrachten voor elke rol in het scenario
- een ‘relatiemap’: om uitvoering van het scenario door een flexibel aantal
leerlingen mogelijk te maken is een overzicht gemaakt waarin de relaties
tussen de verschillende rollen en de prioriteit ervan grafisch zijn
weergegeven. In het algemeen geldt: hoe meer deelnemers, hoe beter (met
een maximum van 21), maar sommige rollen hebben een hogere prioriteit
dan andere.
Daarnaast is aanvullend materiaal gemaakt dat voor dit scenario nodig was:
- een bandopname, waarop met verdraaide stem een bomaanslag wordt
aangekondigd;
- een gemanipuleerde foto, bedoeld om de ondervragers op een
dwaalspoor te brengen. Deze foto is toegevoegd aan een presentatie
binnen Chatterdale. Als de teams dit materiaal hebben ‘opgepikt’, kunnen
zij dus ook oefenen in het analyseren van visueel materiaal.
De leerlingopdrachten zouden ook monodisciplinair gebruikt kunnen worden. In
de rollen wordt aangegeven wat er gezegd mag worden en welke informatie er –
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ook ongevraagd – gegeven moèt worden.
Bij monodisciplinair gebruik zouden leerlingen de ondervragingen kunnen
uitvoeren, of kunnen worden onderverdeeld in ondervragers en ondervraagden.
Op basis van de inhoudelijke informatie alleen bestaat er ook een redelijke kans
op het vinden van de oplossing.
Proces- en evaluatiegegevens over de toepassing van Sloodle
Omdat nog niet alle functionaliteiten van Sloodle in Chatterdale waren
gerealiseerd op het moment dat de uitvoering van het project gepland werd, is
besloten de scores van studenten en leerlingen (vooralsnog) op een andere
manier te registreren, nl op een voor dit project geconstrueerd persoonlijk
scorebord (scoreHUD). Hierop kunnen de opdrachten die voltooid zijn worden
afgevinkt. Deze gegevens worden geregistreerd in een aan de scoreHUD
verbonden databestand.
Proces- en evaluatiegegevens over de toepassing van het scenario
Het project is uitgevoerd bij 15 studenten forensisch ICT. Omdat de voice functie
nog niet helemaal stabiel is en een volledige uitvoering door studenten èn
leerlingen naar twee kanten met technische problemen te maken zou kunnen
krijgen, is de eerste ‘testcase’ van het scenario uitgevoerd met leden van de
EDUsim community en medewerkers van SURFnet. In totaal deden 12
‘leerlingen’ aan de pilot mee. Uiteindelijk was het taaldorp bevolkt door tegen de
30 deelnemers, wat gelijk een goede testcase was voor de mogelijke omvang van
het aantal avatars op één grid bij de server.
Er traden bij de uitvoering inderdaad wat voice problemen op, maar over het
geheel genomen waren de deelnemers enthousiast en met grote inzet bezig.
Voor de studenten volgde na de uitvoering in Chatterdale nog de verwerking van
de gegevens die ze bij hun ondervragingen verzameld hadden. In drie dagen tijd
moesten zij met een onderbouwde oplossing komen voor ‘Het mysterie van
Chatterdale’, met een bonus voor het team dat het eerst de juiste oplossing
gevonden had.
Evaluatiegegevens
De gegevens van de evaluatieformulieren die zijn ingevuld door de ‘leerlingen’
(verder te benoemen als leerlingen) en de studenten zijn te vinden in bijlage 1. In
dit rapport geven wij een overzicht van de resultaten.
Waardering van de opdracht
Van 6 leerlingen en van 13 studenten zijn er evaluatieformulieren ingevuld en
verwerkt. Alle deelnemers vonden de opdracht leuk en interessant. Minder hoog
scoorde het ingeschatte nut ervan, zowel bij studenten als leerlingen (gem. 3.2).
De docent liet weten dat de studenten niet echt aan de uitwerking waren
toegekomen, omdat daarvoor materiaal ontbrak. De docent heeft de opdracht wel
behandeld. Door de problemen met de voice en de recorder beschikten de
studenten niet over de bandopnamen die nodig waren om tot een oplossing te
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komen. Studenten vroegen zich daardoor af wat de opdracht nu precies met
forensisch ICT te maken had, waarop de docent uitlegde dat ook het kunnen
afnemen van ondervragingen een belangrijke competentie is in hun beroep. Het
feit dat de studenten niet echt in staat waren de opdracht zoals bedoeld uit te
werken zal zeker bijgedragen hebben aan de relatief lage score voor het ervaren
nut.
De moeilijkheidsgraad werd door zowel leerlingen als studenten rond het
middelpunt ingeschat.
Ondanks het feit dat de studenten niet goed aan de uitwerking van de opdracht
zijn toegekomen, zijn er wel vragen ingevuld die op deze uitwerking betrekking
hadden. De meeste waarderingscores liggen rond het middelpunt – wat ook te
verwachten is, aangezien de meeste studenten hiermee ongetwijfeld ‘niet van
toepassing’ aangaven. ‘Leuk’ scoorde iets hoger: 3,4.
De studenten hadden behoefte aan meer sturing bij deze opdracht; veel van de
opmerkingen aan het eind van het evaluatieformulier lagen in deze richting.
Technische problemen
Alle deelnemers hadden last van technische problemen, vooral rond het gebruik
van voice. Vooral de studenten scoorden hoog op ervaren technische problemen;
zij waren dan ook degenen die met de consequenties daarvan te maken zouden
krijgen. Vrijwel al hun toelichtingen concentreerden zich dan ook op het
voiceprobleem en op problemen met de recorder. Die deed het niet of niet goed;
de gesprekken waren moeilijk te verstaan. Bij de vraag naar de voorbereiding
door studenten bleek echter wel dat de recorder niet altijd vooraf getest was. De
voorbereiding door de studenten was niet geheel gelopen als voorzien. Ruim
vooraf zouden de viewers en de recorders geïnstalleerd en uitgetest worden en
accounts worden aangemaakt, maar dat is volgens de docent niet helemaal goed
gelukt. Gezien de consequenties voor de rest van de opdracht is een goede
voorbereiding wel een aandachtspunt voor een (eventuele) volgende uitvoering
van het scenario. Uiteraard is het dan ook van belang dat de voice goed werkt, en
consequent goed werkt. Bij deze pilot was de voice functie vooral nogal instabiel.
Er was wel direct ondersteuning bij het verhelpen van deze problemen door
Virtyou.
Andere technische problemen waren:
- traag of niet goed werkende viewer
- problemen met inloggen
- een ‘overbevolking’ van Chatterdale. Het systeem crashte in het begin,
maar ook deze problemen zijn ter plekke verholpen door Virtyou, het
bedrijf waarbij Chatterdale gehost wordt Het grootste aantal avatars dat
tot dan toe in Chatterdale had rondgelopen was 20, dus ook wat betreft
de capaciteit was dit een testcase.
- Sommige studenten hadden vergeten de scoreHUD aan te trekken.
Daarom kon niet van iedereen de score bepaald worden.
Uitvoering van de opdracht
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De leerlingen hadden voldoende informatie om de ondervragingen goed te laten
verlopen, maar bij de toelichting bleek dat sommige deelnemers toch liever wat
meer van de andere inwoners hadden geweten.
‘Je weet niet welke informatie de andere inwoners geven. Omdat je op sommige vragen
moet improviseren, zet je studenten misschien op een dwaalspoor.’
‘Door ontbreken van de context kon ik niet op alle vragen goed antwoord geven.’

Het is goed voorstelbaar dat het lastig is om vragen te beantwoorden als je niet
het hele plaatje kent. Aan de andere kant kennen ‘echte dorpsbewoners’ dat hele
plaatje ook niet. De opdracht wint daarmee dus aan levensechtheid.
Een andere reden waarom in de rolbeschrijving deze informatie bewust is
weggelaten, is dat het nog veel lastiger wordt ter plekke te bedenken wat je wel
en niet mag zeggen als je over veel informatie beschikt. Leerlingen moeten al
veel in hun hoofd houden: wat ze mogen zeggen en wat ze moeten zeggen. Als
ze dan ook nog in de gaten moeten houden wat ze juist nièt mogen zeggen wordt
dat nog lastiger, en zeker wanneer dat in het Engels moet.
De leerlingen hadden niet altijd het gevoel dat ze alle informatie konden geven
die ze moesten geven (3 ja, 3 nee). Sommige studenten waren al snel weer
verdwenen. De kwaliteit van de ondervragingen werd door alle leerlingen als laag
ingeschat:
‘Het verschilt per groep. Sommige zijn heel slim en je merkt dat ze verbanden leggen.
Anderen doen maar wat. Het gaat daarbij echt alle kanten op.’
‘Niet echt, er was maar één persoon die het voor elkaar heeft gekregen om zulke vragen
te stellen dat ik de antwoorden kon geven die je alleen maar dan mocht geven. Er werd
dus niet goed doorgevraagd.’

De studenten vonden dat ze (te) weinig tijd hadden, wat gekoppeld aan een niet
geheel adequate voorbereiding (mede) debet kan zijn aan een niet optimale
aanpak bij de uitvoering. De leerlingen daarentegen hadden tijd genoeg. Zij
waren in dit scenario dan ook de afwachtende partij: in hun perceel wachtten ze
op hun ondervragers. Zeker wanneer er maar een paar bezoekers kwamen,
maakte dat de opdracht voor deze deelnemers een beetje saai. Er is
gesuggereerd om ook de leerlingen rond te laten lopen, om dit te ondervangen.
Dat impliceert dan wel dat leerlingen een avatar met de naam van de inwoner
zouden moeten hebben, plus een lijst van alle inwoners. De naam op zich zegt
nog niets over de functie die een inwoner in het taaldorp heeft. Nadeel zou
kunnen zijn dat hiermee het ‘ontdekkende’ en dus spannende karakter van het
scenario minder wordt. Het gaat er in dit mysterie juist om dat de ene
ondervraging je op het spoor zet van de andere.
Het aantal uitgevoerde ondervragingen ligt gemiddeld op 5, met een range van 3
tot (ongeveer) 10.
Leeropbrengsten
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De studenten kregen de vraag of ze iets geleerd hadden, in het bijzonder over het
inventariseren van informatie, spraakidentificatie, beeldanalyse en
samenwerking. Gezien het feit dat de studenten vanwege de voice- en
recorderproblemen niet echt aan de uitwerking van de opdracht toe waren
gekomen, is deze vraag niet echt aan de orde. De scores zijn hier dan ook laag,
met uitzondering van de leeropbrengsten tav samenwerking (3,77). De studenten
schatten hun samenwerking bij de opdracht dan ook hoog in (4,38). Toch bestond
de indruk dat er bij de ondervragingen eerder individueel dan in teams gewerkt
werd. Blijkbaar hadden de teams de werkzaamheden verdeeld.
Twee studenten gaven aan nog iets anders dan het genoemde geleerd te
hebben:
-

‘interviewen’

-

‘leren omgaan met bewijzen. Onze screenshots waren gedeeltelijk niet zoals het had
gemoeten.’

Dat er nog studenten waren (3) die aangaven voldoende informatie te hebben om
de juiste oplossing te vinden is eigenlijk wel verwonderlijk. Drie studenten hebben
geluidsopnamen van andere studenten ‘gekocht’ en vier studenten hebben
beeldmateriaal geanalyseerd. Slechts één student geeft aan de juiste oplossing
(dus dader èn plaats van de bom) gevonden te hebben. De docent gaf aan dat de
groepen wel allemaal de juiste dader hadden aangewezen.
Saillant detail is dat een van de studenten al de avond tevoren chatbots in
Chatterdale stond te inspecteren. Dat zegt toch wel wat over het enthousiasme
waarmee de studenten te werk zijn gegaan.
Om een idee te krijgen van hoe de leeropbrengst voor ‘echte’ leerlingen zou
kunnen zijn is de leerlingen gevraagd of zij de vragen ook in het Engels zouden
hebben kunnen beantwoorden en of hiermee de taalvaardigheid vergroot zou
worden. Op beide vragen was het antwoord positief. Een uitvoering van het
scenario met echte leerlingen zou uit moeten wijzen of deze inschatting terecht is.
Tot slot nog een greep uit de ‘overige opmerkingen’:
-

-

Mooie en vooral goede toepassing van virtuele werelden in het onderwijs
De virtuele wereld helpt je goed in te leven in een rol. Kies voice bewust als
je spreekvaardigheid wilt oefenen en textchat als je schrijfvaardigheid wilt
oefenen. Ik vind 2 uur wel heel lang: 2 uur in een virtuele wereld actief bezig
zijn is vrij vermoeiend.
erg leuk om te zien dat het werkt.
leuk, herhaalbaar, mits beter uitgelegd
het idee is leuk, maar het moet beter georganiseerd worden
zonder alle problemen is het denk ik erg leerzaam en bovenal erg leuk om te
doen
Leuk om te doen, maar even ‘oefenen’ van te voren, zou wel handig zijn. Ik
kwam er pas gaandeweg in, toen ik al een kandidaten gehad had.
leuk!
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4. Disseminatie

Overdracht van kennis over het project
Al het ontwikkelde materiaal, dus het scenario, de opdrachten, de draaiboeken,
de bandopname en de relatiemap, kan zonder meer worden ingezet door andere
instellingen en gebruikers, zowel multi- als monodisciplinair. Dit materiaal wordt
onder een Creative Commons licentie beschikbaar gesteld.
Het scenario zou, behalve als leermiddel voor spraaktraining en – identificatie,
ook kunnen worden ingezet als leermiddel voor informatieverwerking en
probleemoplossing, en voor training van geschreven taal.
Het gaat in dit project niet alleen om een demonstratie van een innovatieve
toepassing binnen EDUsim-NL, maar ook meer algemeen om een voorbeeld van
hoe virtuele werelden binnen het onderwijs een grotere meerwaarde kunnen
hebben. De mogelijkheid van multidisciplinair gebruik vormt een grote potentiële
meerwaarde van virtuele werelden, die tot dusver veelal onbenut is gebleven. Het
feit dat in OpenSim gebruik kan worden gemaakt van hypergrids zal zeker een
faciliterende rol spelen bij het realiseren van multidisciplinair gebruik.
Tijdens het project is er een blog verschenen op de EDUsim-site en op de blog
van Game On, over de opzet van het project. Over de uitvoering en de resultaten
zullen op beide sites nog blogs verschijnen, met een link naar de film die tijdens
de uitvoering is gemaakt. Binnen de mogelijkheden die internet biedt zal zoveel
mogelijk ruchtbaarheid worden gegeven aan deze best practice. Daarnaast wordt
het project gepresenteerd op het seminar van 17 februari 2011.
Binnen de HS Leiden is de begeleidende docent betrokken geweest bij dit
project. Een groot aantal EDUsim community leden heeft aan de uitvoering van
de pilot meegedaan; de beste manier om ‘aan de lijve’ te ervaren hoe dit project
in elkaar zit.

5. Procesbeschrijving

Beschrijving van de werkzaamheden
Uitgevoerde werkzaamheden:
- Selectie tweede deelnemende instelling: het taaldorp van Digischool
- Ontwikkeling materiaal:
o scenario
o opdrachtformat
o draaiboeken
o opdrachten
o relatiemap
o bandopname
o gemanipuleerde foto
o scoreHUD
o evaluatieformulieren
- Uitproberen scenario en tools:
o werven docent en studenten Forensisch ICT
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werven EDUsim deelnemers
op maat maken van de opdrachten: geen Engels, selectie van
opdrachten
o maken van een film over de uitvoering
o uitvoering van het scenario
Evaluatie uitvoering
Bijstelling tools: de tools hoeven niet bijgesteld te worden, maar de voice
functie zou zeker stabieler moeten zijn voor een goede uitvoering.
Eindrapportage
Presentatie: nog uit te voeren op het seminar van 17 februari
Overleg: er is regelmatig overleg geweest in Chatterdale door de drie
deelnemende partijen: de Hogeschool Leiden, Digischool en Game On.
Afspreken binnen een virtuele wereld bleek een prima manier om elkaar
regelmatig te treffen zonder een al te grote aanslag op de respectievelijke
agenda’s.
o
o

-

Problemen en oplossingen
-

Doelgroep
Zoals hierboven al is aangegeven is er voor gekozen het project (nog) niet bij
VO leerlingen uit te voeren, omdat de omgeving nog niet helemaal stabiel
was. In plaats daarvan hebben community leden en Surf medewerkers de rol
van inwoner gespeeld. Dit had het praktische voordeel dat de meeste
deelnemers al een account, een viewer èn voice mogelijkheden hadden.
Bovendien was dit een efficiënte manier van kennisdeling.

-

Voice
Voor dit scenario is het essentieel dat teams van ondervragers ‘inwoners’ van
het taaldorp kunnen ondervragen, zonder dat anderen dat kunnen horen.
Daarvoor zou voice die onhoorbaar wordt buiten een bepaalde afstand ideaal
zijn. Zover is het in Chatterdale nog niet.
In eerste instantie is dit probleem ‘getackeld’ door de mogelijkheid om IMgesprekken met voice te gebruiken (persoonlijke gesprekken die niet voor
anderen hoorbaar zijn). Nadeel hiervan was echter wel dat slechts één
teamlid de ondervraagde zou kunnen horen en registeren op de recorder,
omdat deze gesprekken niet groepsgewijs konden worden gehouden.
Hierdoor was het noodzakelijk studenten ‘real-life’ bij elkaar te laten zitten,
zodat alle teamleden de informatie zouden kunnen horen en zouden kunnen
overleggen. Daarmee zou een ander aspect van meerwaarde van virtuele
werelden, de plaatsonafhankelijkheid, voor de studenten althans niet opgaan.
Kort vóór de uitvoering van het project bleek het mogelijk voice af te scheiden
voor percelen binnen het taaldorp, zodat groepen wel degelijk ‘inwoners’
zouden kunnen verhoren zonder dat dat in de algemene chat te horen was.
Nick Zwart van Digischool heeft er snel voor gezorgd dat deze functionaliteit
beschikbaar was bij de uitvoering. De setting voor de studenten – een pc
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lokaal – bleef ongewijzigd, omdat dat op zo’n korte termijn niet meer te
veranderen was.
Tijdens de uitvoering bleek de voice zoals verwacht niet helemaal stabiel,
zodat de studenten niet alle relevante ondervragingen hebben kunnen
registreren. In de opdracht zit een vangnet voor omissies, dat ook voor dit
soort problemen een oplossing kan bieden. Studenten kunnen opnames van
andere teams ‘kopen’, wanneer ze er bij de analyse achter komen dat ze niet
over alle relevante informatie beschikken. Dat is wel gebeurd, blijkt uit de
evaluatie, maar er waren lang niet genoeg goede opnamen om tot een goede
uitwerking te komen.
Het voice probleem is op zich niet relevant voor het oplossen van een
adventure game, wat dit scenario in essentie is. Wanneer het dus gaat om
andere leerdoelen dan om doelen die gesproken taal betreffen kan zonodig
volstaan worden met getypte chat.

6. Implementatie

-

Recordings
Voor het registeren van de ondervragingen was een recorder nodig,
waarmee voor langere conversaties zowel de input als de output kon worden
opgenomen. Nick Zwart van Digischool vond hiervoor het relatief eenvoudig
te bedienen gratis programma Hi-Q recorder. Studenten ondervonden
problemen bij het gebruik ervan, maar waarschijnlijk heeft dat eerder te
maken met een niet geheel adequate voorbereiding dan met problemen in de
apparatuur zelf.

-

Score registratie
Het was de bedoeling Sloodle te gebruiken voor de registratie van scores,
ook omdat dit programma onderwerp was van de pilot van Digischool. Omdat
tijdens het project niet te overzien was of deze functionaliteit van Sloodle op
tijd beschikbaar zou zijn voor de uitvoering van de pilot is ervoor gekozen
hiervoor een alternatief te gebruiken. Hans Stavleu van de HS Leiden heeft
daarvoor een scoreHUD ontwikkeld, waarmee elke opdracht kan worden
afgevinkt. Deze data worden automatisch in een bestand geregistreerd. Het
bestand is niet volledig, omdat niet elke student deze HUD bij de opdrachten
heeft meegenomen.

Gebruik / inzet / doorontwikkeling van het eindresultaat
Het ontwikkelde materiaal kan worden ingezet voor bijvoorbeeld:
- andere studentgroepen Forensisch ICT binnen de HS Leiden
- andere opleidingen Forensisch ICT of forensisch onderzoek,
- post doc opleidingen forensisch onderzoek
- politie opleidingen
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-

andere taaldorpen (Frans, Spaans, Chinees)
leerquests (adventures) in het algemeen binnen virtuele werelden (SL of OS).

Het opdrachtformat beperkt zich niet tot multidisciplinaire opdrachten in virtuele
werelden, maar kan gebruikt worden voor elke opdracht waarin game elementen
een rol spelen, ook in andere contexten.
Zeker als het gaat om onderwijs in virtuele werelden zouden opdrachten bij
voorkeur enige game aspecten moeten hebben, zodat deelnemers gemotiveerd
worden het gestelde doel ook daadwerkelijk te halen.

6. Financiën

Kostenoverzicht
De stimuleringsbijdrage is conform de begroting in het voorstel besteed.
Game On heeft 7 (betaalde) dagen geïnvesteerd tegen een uurtarief van € 75
(excl. BTW), waarmee het totale budget op € 4998 kwam. De overige
investeringen waren voor rekening van Game On, de Hogeschool Leiden en
Digischool. Aan dit project waren geen materiële kosten verbonden.

7. Tips voor de
toekomst

Adviezen en aanbevelingen
In paragraaf 6 is beschreven op welke manieren het materiaal dat in dit project
ontwikkeld is kan worden ingezet door andere gebruikers, voor andere
doelgroepen en voor andere leermiddelen.
Wanneer dat mogelijk is zou het goed zijn dit scenario nog eens uit te voeren
voor dezelfde doelgroepen. Voorwaarde is dan wel dat de voice functie stabiel is.
Het verdient aanbeveling het principe van multidisciplinariteit uit te werken voor
andere contexten, leerdoelen en doelgroepen, zodat toekomstige gebruikers een
nog breder en concreter beeld krijgen van de mogelijkheden. Een scenario voor
multidisciplinair gebruik bedenken vergt redelijk wat creativiteit. De beschikbare
tijd van docenten om dit soort innovaties te bedenken en in te zetten zal in de
meeste gevallen zeer beperkt zijn.
De kans dat de meerwaarde van virtuele werelden optimaal benut wordt zal zeker
groter zijn als deelnemers qua didactische toepassingen niet ‘zelf het wiel hoeven
uit te vinden’, m.a.w., wanneer er al beproefde voorbeelden en tools voorhanden
zijn.
Onderzoek naar de effectiviteit van dit principe is, net zoals bij elke innovatie,
uiteraard broodnodig. Daarbij volstaat een evaluatie achteraf niet, maar moet een
vergelijking worden gemaakt met een leerarrangement waarmee hetzelfde
leerdoel beoogd wordt. Dit soort onderzoek is er helaas nog te weinig.
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Een algemene tip voor wie een innovatieproject wil gaan doen: innoveer niet om
het innoveren, dus kijk altijd naar de meerwaarde! Als hetzelfde doel net zo
efficiënt en effectief met een bestaand leermiddel kan worden behaald, wat is dan
het bestaansrecht van de innovatie?
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