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Dit verslag is geschreven naar aanleiding van mijn afstudeeropdracht die ik binnen een periode van
14 weken heb uitgevoerd bij het bedrijf Threewise. Dit afstudeerverslag beschrijft de
totstandkoming van de producten die uit mijn opdracht zijn voortgekomen. Daarbij zal ik het
hebben over de wijze waarop ik te werk ben gegaan, over de gebruikte methode en technieken en
over keuzes die ik heb moeten maken.
Threewise is een bedrijf dat zich bezighoudt met het trainen en opleiden van mensen. Daarbij
bieden ze de theorie aan via e-learning. E-learning is een online leeromgeving waarin leerlingen
worden ondersteund in hun leerproces. De opdracht van mijn afstudeerstage is het ontwikkelen
van deze e-learning over een aantal hoofdstukken van de opleiding ‘facilitair dienstverlener’. Dit
zijn de hoofdstukken ‘ziekenhuishygiëne’, ‘voedingsleer’ en ‘dieetleer’. Threewise had al enige
theorie online staan in de vorm van lange stukken tekst. De opdracht aan mij was om deze tekst te
vertalen naar interactieve en educatieve animaties die via e-learning kunnen worden aangeboden
en aansluiten bij de doelgroep.
Het doel van dit verslag is dat ikzelf inzie of ik de goede keuzes heb gemaakt en wat ik eventueel
voor een volgende keer anders zou kunnen doen voor een beter verloop. Ook wil ik met dit verslag
aantonen dat ik op HBO-niveau kan werken en handelen.
In dit verslag leest u in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk twee, over de het bedrijf Threewise
waarbij ik mijn afstudeerstage heb gelopen. In hoofdstuk drie staat de opdrachtomschrijving
beschreven die ik voorgaand aan mij stage samen met Threewise heb vastgesteld en in hoofdstuk
vier beschrijf ik hoe ik me verder heb georiënteerd op de opdracht. De manier waarop ik deze
opdracht heb uitgevoerd is het onderwerp van de volgende hoofdstukken. Voorafgaand aan het
ontwikkelen van de e-learning heb ik onderzoek gedaan, dit is het onderwerp van hoofdstuk vijf.
Hoofdstuk zes beschrijft het proces dat ik heb doorlopen bij het ontwikkelen van het eerste
hoofdstuk van de e-learning, hoofdstuk zeven het tweede hoofdstuk van de e-learning dat ik heb
ontwikkeld en de ontwikkeling van het derde hoofdstuk van de e-learning in hoofdstuk acht. Tot
slot volgt in hoofdstuk negen mijn evaluatie beschreven over het proces dat ik heb doorlopen en
over de producten die ik heb gemaakt. In dat hoofdstuk evalueer ik over hoe ik door de processen
heen ben gegaan en in hoofdstuk twaalf evalueer ik de producten die ik heb opgeleverd.
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In dit hoofdstuk kunt u meer lezen over het bedrijf waarbij ik mijn afstudeerstage heb gelopen,
Threewise. Threewise richt zich op het geven van trainingen in de wereld van de dienstverlening.
In de eerste paragraaf is te lezen over het ontstaan van Threewise en in paragraaf twee welke
werkzaamheden Threewise precies uitvoert. In de derde paragraaf wordt de organisatie van
Threewise beschreven en daarbij ook mijn rol binnen Threewise.

2.1

Het ontstaan van Threewise

In 2008 is Threewise opgezet door Roland de Groot, Antoine Defesche, en Peter van Kempen, drie
man wijs, vandaar de naam “Threewise”. Peter is nu zijn eigen bedrijf begonnen en zie je niet vaak
meer bij Threewise. Threewise verzorgt opleidingen die zich bezighouden met het verlenen van
service aan gasten, patiënten en klanten van horeca, zorginstellingen en facilitaire organisaties.
Binnen drie jaar is Threewise hard gegroeid en een grote klantenkring opgebouwd. Ook zijn ze naar
een groter pand verhuist en hebben ze meerdere medewerkers en freelancers aangenomen. Naast
Threewise hebben ze zelfs nog een bedrijf opgezet; de Horeca academie. De Horeca academie leidt
mensen op tot gastheer of vrouw, basiskok of leidinggevende kok.

2.2

De werkzaamheden van Threewise

Threewise is een bedrijf dat zich bezighoudt met het trainen en opleiden van mensen in de wereld
van de dienstverlening. Het betreft opleiden van mensen die zich bezighouden met het verlenen
van service aan gasten, patiënten en klanten van horeca, zorginstellingen en facilitaire
organisaties. Deze opleidingen zijn voor de mensen die op de werkvloer staan en voor de mensen
die aan hen leiding geven. Threewise heeft vooral ziekenhuizen, zorginstellingen en facilitaire
organisaties die hun personeel willen bijscholen als klant. De trainingen die Threewise geeft worden
vooral op locatie gegeven.
De visie van Threewise op leren is dat leren dicht bij de praktijk moet staan, dat mensen moeten
leren van mensen uit het vak en dat leren leuk moet zijn.
Threewise ontwikkelt al hun opleidingen zelf.
Alle opleidingen zijn gebaseerd op vier pijlers:





trainingen en workshops
leren op de werkvloer onder begeleiding van een praktijkbegeleider
leren door te creëren op basis van een portfolio
leren door kennis en inzicht te vergaren met e-learning

Opleidingen die Threewise momenteel verzorgt:









horeca ondernemer/manager
leidinggevende keuken
zelfstandig werkend kok
basiskok
gastheer/gastvrouw
facilitair manager
facilitair medewerker
voedingsassistent in de zorg
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2.3 De organisatie binnen Threewise
Threewise is een kleine organisatie met tien medewerkers. De medewerkers bestaan uit trainers,
onderwijskundigen, een examinator en een officemanager. Verder werkt Threewise met veel
stagiaires waarvan ik daar één van was. Mijn rol als stagiaire was het ontwikkelen, samen met een
team, van de e-learning. Ik dit hoofdstuk maak je kennis met de mensen waarmee ik tijdens mijn
stage het meeste te maken heb gehad. Daarbij zal ik vertellen wat mijn relatie tijdens mijn stage
met hun was.
Dit zijn Roland en Antoine, de oprichters van Threewise. Ik
heb zelf het meeste te maken gehad met Roland omdat hij
de grafische stagiaires begeleid en Antoine de stagiaires
onderwijskunde. Met Roland besprak ik vooral de
voorgang van mijn werk en planning. Ook beoordeelde hij
mijn werk en gaf me feedback.

Daarnaast zijn er de trainers van Threewise. Threewise
werkt veel met freelance trainers die vooral op andere
locaties trainingen geven. Ook Roland en Antoine geven
zelf trainingen. Bij de trainers kon ik terecht met
inhoudelijk vragen over de stof voor de e-learning wanneer
ik zelf iets niet begreep of om te vragen over hoe ik
bepaalde stof het best kon uitleggen.

Verder zijn er 2 vaste onderwijskundigen in dienst bij
Threewise. Met hun had ik het meeste contact over mijn
opdracht. Alles wat ik maakte qua inhoud van de opleiding
werd door hun nagekeken. Ook stelde zij de vragen die in
de e-leaning komen te staan bij de theorie ik had opgesteld
samen.

Dit zijn Nico en Nick, de twee grafische stagiairs van het
grafisch lyceum. Zij zouden delen ook een deel van de
door mij bedachte animaties uit gaan werken. Helaas liep
dat anders dan gepland omdat zij heel veel opdrachten
van de onderwijskundigen kregen en daardoor bijna geen
tijd meer hadden voor mijn opdrachten. Wel heb ik veel
van ze geleerd qua scripten in Flash. Met vragen over
Flash kon ik altijd bij hun terecht.

8

In dit hoofdstuk beschrijf ik de opdracht die ik heb gekregen vanuit Threewise. In paragraaf één is
meer te lezen over de aanleiding van de opdracht. In paragraaf twee staat de probleemstelling die
bij de opdracht hoort uitgelegd en in paragraaf drie de doelen die Threewise wil hebben bereikt met
de opdracht nadat ik mijn afstudeerstage heb afgerond. In de laatste paragraaf is te lezen welk
resultaat er van te voren werd verwacht wat mijn opdracht zou gaan opleveren.

3.1 Aanleiding tot de opdracht
Threewise zal in opdracht van ziekenhuizen, zoals het Bronovo en het Diaconessenhuis Leiden, een
nieuwe opleiding in elkaar zetten, namelijk de opleiding “Facilitair Dienstverlener”. Deze opleiding
is bedoeld voor mensen die in een ziekenhuis nu één taak vervullen zoals schoonmaken of het eten
serveren. Deze opleiding zal Threewise aanbieden aan meerdere ziekenhuizen/
verzorgingstehuizen, zodat het personeel meerdere taken kan vervullen en de patiënt minder
verschillende mensen op één dag voorbij ziet komen. Op deze manier zullen medewerkers beter
contact opbouwen met de patiënten. Threewise heeft voor deze opleiding al veel theorie
verzameld. Deze informatie moet worden uitgezocht en tot een opleiding in elkaar worden gezet
passend bij de doelgroep. De opleiding zal worden aangeboden via e-learning en zal ook vorm
moeten worden geven. Threewise wil de theorie op speelse manier aanbieden met interactieve
elementen en veel visuele voorbeelden om de opleiding zo leuk mogelijke te maken voor de
doelgroep. Dit omdat de deelnemers op een VMBO niveau zitten en niet graag leren of lezen.

3.2 Probleemstelling
De theorie waarover Threewise beschikt voor de opleiding “Facilitair Dienstverlener” bestaat nu
vooral uit stukken tekst. Deze tekst moet worden uitgezocht en samengevat aan de hand van de
leerdoelen die moeten worden overgebracht. Nu is nog niet duidelijk hoe Threewise deze opleiding
via e-learning aan hun deelnemers op een leuke en interactieve kan aanbieden.

3.3 Doelstelling
Binnen 14 weken zal ik, in opdracht van Threewise, drie onderdelen van de opleiding “Facilitair
Dienstverlener” hebben ontwikkeld op een interactieve en educatieve manier die aansluit bij de
doelgroep. Deze lesstof zal worden aangeboden via e-learning. De onderdelen zullen leerdoelen
bevatten. Of deze leerdoelen succesvol worden overgebracht zal worden afgeleid aan de resultaten
met de testpersonen die de drie onderdelen hebben doorlopen.

3.4 Verwachte resultaten
Wanneer ik mijn afstudeeropdracht met succes heb uitgevoerd zal ik de theorie van drie
onderdelen voor de opleiding “Facilitair Dienstverlener” in elkaar hebben gezet en deze op een
speelse en interactieve wijze hebben vormgegeven op een manier die aansluit bij de doelgroep.
Met deze opleiding kan het bedrijf theorie op een leuke manier aan hun deelnemers aanbieden en
zal Threewise minder tijd hoeven steken in het geven en uitleggen van deze theorie. Ook kunnen
ze de resultaten en voortgang van de leerlingen gemakkelijk via e-learning bijhouden.

9

ë
Voor ik ben begonnen aan mijn stageopdracht heb ik me zo goed mogelijk georiënteerd op de
opdracht. Hiervoor heb ik uitleg gekregen van Roland en ben ik mee geweest naar een briefing
van de opdrachtgever waarover meer geschreven staat in paragraaf één. Aan de hand hiervan
en met de hulp van docenten vanuit school, ben ik gaan kijken welke producten ik allemaal op
moet leveren en welke methode ik daarbij het best kan gebruiken. Na het kiezen van een
methode wist ik welke werkzaamheden ik moest gaan uitvoeren tijdens mijn afstudeerstage en
heb daarbij een planning opgesteld.

4.1 Briefing
Toen te horen dat ik was aangenomen bij Threewise om daar mijn afstuurstage te lopen, vroeg
Roland mij of ik mee wilde naar de briefing die het Bronovo ziekenhuis zou geven over de
opdacht die ik bij hun zou gaan uitvoeren. Daar wilde ik graag bij zijn. Op deze manier kon ik
namelijk veel informatie verzamelen over de opdracht die ik zou moeten gaan uitvoeren. Ook
kon ik deze informatie goed gebruiken voor het opstellen van mijn afstudeerplan en bereken
hoeveel tijd deze opdracht ongeveer zal gaan kosten.
De briefing kreeg ik van een vrouw die vooral over de ziekenhuishygiëne ging binnen het
Bronovo ziekenhuis. Ze vertelde wat ze allemaal in de e-learning wilde hebben en legde mij
ook goed uit waarom dat zo belangrijk is. Zo vertelde zij mij bijvoorbeeld dat er een speciale
techniek van een aantal handeling bestaan voor het desinfecteren voor je handen die iedere
werknemer moet leren. Om te laten zien waarom deze techniek zo belangrijk is gaf ze me
handalcohol om mijn handen te desinfecteren. Hiermee moest ik zo goed mogelijk mijn handen
in wrijven. Nadat ik dat gedaan had deed ze het licht uit en scheen ze met blacklight op mijn
hand. Toen lichtte de plaatsen op mijn handen op die niet goed waren gedesinfecteerd. Vooral
op delen tussen mijn vingers en mijn vingertoppen zaten nog een heleboel bacteriën. Op deze
manier werd mij heel goed duidelijk waarom deze techniek zo belangrijk was en wist ik dat ik
dit ook op een bepaalde manier duidelijk moest maken in de e-learning.
Ook werd ik meegenomen naar de plaatsen waar de facilitair dienstverleners hun werk
uitvoeren. Dat was handig voor mij om te zien omdat ik deze omgeving op dezelfde manier kan
uitbeelden in de e-learning. Zo zal het herkenbaar zijn voor de deelnemers.
Na de briefing gaf de mevrouw van het Bronovo mij materiaal mee, zoals foto’s die zij had
gemaakt en PowerPoint sheets die ze gebruiken tijden de trainingen, wat ik eventueel in de elearning kon verwerken. Ook had ik zelf veel aantekeningen gemaakt tijdens de briefing en een
aantal tekeningen van ideeën die ik kreeg voor de animaties. Al deze informatie heb ik kunnen
gebruiken in het verdere proces bij het ontwikkelen van de e-learning, vooral voor het
hoofdstuk ziekenhuishygiëne.

4.2 Op te leveren producten
Aan de hand van de opdracht die ik van Threewise heb gekregen en de briefing van het
Bronovo werd mij steeds duidelijker wat er allemaal moest gebeuren. Deze informatie had ik
allemaal verwerkt in het afstudeerplan dat ik op school moest inleveren. Na een aantal keer
feedback daarop te hebben gekregen was deze goedgekeurd en waren we tot de afspraak
gekomen dat ik de volgende producten, die ik verder toe zal lichten in paragraaf 4.4, op zou
leveren:










doelgroeponderzoek
e-learning onderzoek
huisstijl
indeling hoofdstukken e-learning
blue prints
testresultaten
e-learning “Facilitair Dienstverlener” onderdeel “voeding”
e-learning “Facilitair Dienstverlener” onderdeel “dieetleer”
e-learning “Facilitair Dienstverlener” onderdeel “hygiëne”

10

4.3 Projectmethode kiezen
Bij het uitvoeren van de afstudeeropdracht is het belangrijk dat ik aan de hand van een
projectmethode te werk ga. Op deze manier kan ik namelijk vastleggen welke werkzaamheden
ik ga uitvoeren, op welke manier en welke resultaten dat zal opleveren.
Tijdens mij studie heb ik kennisgemaakt met verschillende methodes zoals, Roel Grit en Jesse
James Garret. In eerste instantie wilde ik voor de methode van Jesse James Garret kiezen. Met
deze methode ben ik bekend en heeft een goed stappenplan voor het ontwikkelen van
software. Later kwam ik erachter dat deze methode waarschijnlijk toch niet zal werken bij deze
opdracht omdat de e-learning op verschillende datums online moest komen te staan. De elearning van ‘ziekenhuishygiëne’ moest bijvoorbeeld eind mei online staan. Als ik eerst alle
fases van Jesse James Garret zou doorlopen zou ik die einddatum niet halen maar nog bezig
zijn met onderzoek waarna ik alle drie de delen van de e-learning tegelijk zou opleveren.
Ook is het zo bij de opdracht dat er van te voren niet echt bepaald kan worden hoe de
verschillende animaties er uit zullen komen te zien. Dit licht aan de stof en hoe dit het beste
kan worden overgebracht.
Toen ben ik me verder gaan verdiepen in andere methodes en had een aantal voorwaardes
opgesteld waaraan de projectmethode moet voldoen, namelijk:




De drie verschillende hoofdstukken van de e-learning die ik zal gaan uitwerken moeten op
verschillende data kunnen worden opgeleverd.
Bij het ontwikkelen van de animaties moet ik vrij zijn in hoe ik de stof het beste kan
aanbieden en wil dus van te voren niets afbakenen.
Ik moet zowel zelfstandig met de methode kunnen werken als met een team.

Tijdens verder onderzoek kwam ik uit bij SCRUM. Scrum is een managementtechniek die gebruikt
wordt in de softwareontwikkeling. De Scrum methode is een vervolg op de Agile methode. In plaats
van vele kleine teams in te zetten en kleine tussenproducten te ontwikkelen, zal er maar één team
aan een één product werken. Een Scrum-project bestaat uit een aantal sprints. Een sprint is een
vaste periode waarin gewerkt wordt aan het project. Iedere sprint wordt een werkend stuk van het
project opgeleverd. Door te werken in de korte periodes aan het project krijg je duidelijk inzicht in
de voortgang van het project.
Met de werkwijze van Scrum worden de doelen die moeten worden behaald per sprint opgesteld.
Deze doelen worden binnen Scrum onderverdeeld in “user stories”. De user stories geven aan wat
er allemaal moet gebeuren om de doelen te behalen. Elke user story krijgt een prioriteit die
aangeeft hoelang aan het onderdeel gewerkt kan worden. Een aantal user stories zullen worden
onderverdeeld onder de mensen die meewerken aan dit project.
Scrum werkt met een “scrumboard”. Dit is een bord waar alle user stories op zullen komen te
staan. Deze worden onderverdeeld in: ‘to do’, ‘in progress’, ‘ready to test’ en ‘done’. Ik zal bij dit
project gebruik maken van een online scrumboard op www.scrumwise.com. In figuur 4.3.1 is een
voorbeeld van het online scrumboard te zien.

figuur 4.3.1 online scrumboard

11

Tijdens elke sprint kan ik een hoofdstuk van de e-learning uitwerken, testen en eventueel
verbeteren aan de hand van feedback van de opdrachtgever en aan de testresultaten. Een eerste
versie kan dan online komen te staan op de data wanneer de opdrachtgever wil en ik zou daarna
nog eventuele aanpassingen kunnen maken. Dat is mogelijk met de Scrum methode omdat deze
methode het toelaat om stappen terug te zetten in tegen stelling tot bijvoorbeeld een Waterfall
methode.
Na elke sprint zal ik het resultaat aan de opdrachtgever presenteren, dit wordt de “sprint
demo”genoemd. Ook wordt elke sprint geëvalueerd en gekeken naar wat er in de volgende sprint
beter kan. Dit wordt de “retrospective”genoemd binnen Scrum.
Scrum hanteert 3 rollen:

De product owner, deze rol zal Roland de Groot vervullen en de wensen van de klanten
vertegenwoordigen.

De Scrum Master, die ondersteunt het proces en team. Deze rol zal ik vervullen bij dit
project.

Het team, met een team wordt op korte termijn werkende software(onderdelen) op.
Tijdens mijn afstuderen zal ik niet met een ‘echt team’ werken, maar vooral zelf de
opdracht uitvoeren, maar krijg daarbij wel de hulp van onderwijsdeskundigen en kan ik de,
door mij bedachte, grafische elementen uitbesteden aan twee andere grafisch ontwerpers
die een MBO-stage lopen bij Threewise.

4.4 Uit te voeren werkzaamheden
Voorafgaand van de sprints zal ik onderzoek doen naar verschillende aspecten die te maken
hebben met het ontwikkelen van de e-learning. Alle werkzaamheden die ik ga uitvoeren tijdens het
onderzoek en de ontwikkeling van de e-learning licht ik in deze paragraaf toe.
De Doelgroep analyseren

Leeftijd

Niveau op gebied van leren en computers

Op welke manier leert de doelgroep het best

Omgeving

Bezigheden

Houding tegen over leren en e-learning
Om achter deze gegevens te komen, zal ik deskresearch doen naar bestaande gegevens over de
doelgroep. Hiervoor zal ik bronnen zoeken via het internet en de onderwijskundigen van Threewise
raadplegen. Zij hebben al veel verstand van het aanbieden van lesstof aan deze doelgroep.
Verder zal ik fieldresearch doen bij de doelgroep die de opleiding “Facilitair Dienstverlener” zullen
doorlopen. Dit zijn medewerkers (40 tot 60 jaar) van ziekenhuizen die momenteel één rol vervullen
en worden omgeschoold tot medewerkers die meerdere rollen zullen gaan vervullen. Hiervoor ga ik
kwalitatief onderzoek doen door middel van interviews met de doelgroep om erachter te komen
hoe zij tegenover leren en e-learning staan en om te weten te komen wat hun leuk vinden om in
de e-learning terug te zien.
E-learning onderzoeken

Wat is e-learning

Hoe biedt Threewise e-learning aan

Hoe bieden andere bedrijven e-learning aan

Welke mogelijkheden tot vormgeven en interactie zijn er allemaal mogelijk binnen elearning

Welke mogelijkheden tot het toetsen van de deelnemers zijn er binnen e-learning

Welke programma’s kan ik gebruiken voor het ontwikkelen van de e-learning
Hiervoor zal ik deskresearch doen naar bestaande gegevens over e-learning via het internet en de
opleidingen die Threewise aanbiedt, doorlopen. Ook ga ik proberen e-learning van andere bedrijven
in te zien.
Wanneer er na de deskresearch sommige punten nog niet beantwoord zijn, zal ik fieldresearch bij
het bedrijf Threewise doen. Ik zal de medewerkers van Threewise vragen over hoe zij e-learning
aanbieden en wat de mogelijkheden met e-learning zijn.
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Huisstijl opstellen
Threewise heeft nog geen duidelijke huisstijl. Ik zal de stijl die ze al hanteren en de stijl die ik ga
gebruiken voor de opleiding in een document zetten, zodat dit voortaan op elke opleiding kan
worden toegepast.
Hoofdstukken indelen e-learning
Hierbij zal ik wel rekening houden met de gehele e-learningopleiding en onderzoeken op welke
volgorde de hoofdstukken elkaar het best kunnen opvolgen. Daarbij zal ik kijken naar de
onderwerpen van de hoofdstukken en bepalen of deze afhankelijk van elkaar zijn. Op deze manier
kan ik de hoofdstukken goed op elkaar aan te laten sluiten en zorgen voor een duidelijke
samenhang door de gehele opleiding. Deze gewenste volgorde van de hoofdstukken zal ik de
opdrachtgever voorleggen.
User stories schrijven
Aan de hand van de planning kan ik zien wat er per week moet gebeuren, daar zal ik user stories
(dingen die nog gerealiseerd moeten worden) van maken, een prioriteit aan geven en dit eventueel
verdelen onder de mensen die er aan meewerken. De user stories verdeel ik op een online
scrumboard onder to do, in progress, ready to test en done.
Leerdoelen opstellen
Elk onderdeel heeft een aantal leerdoelen dat ik zal vaststellen. Zo kan ik na het afronden van elk
onderdeel testen of de leerdoelen op de testpersonen zijn overgekomen. Dit zijn de doelen, samen
met dat deze leerdoelen op een leuke en interactieve manier moeten worden overgebracht,
waaraan een sprint moet voldoen. Binnen Scrum wordt dit Definition of Done genoemd.
Theorie samenstellen
De informatie die Threewise bezit voor de opleiding moet worden uitgezocht en samengesteld tot
theorie aan de hand van de leerdoelen. Bij het ene onderdeel zal dit meer tijd kosten dan bij het
andere. Het niveau van de theorie zal worden bepaald aan de hand van het doelgroeponderzoek.
Onderwijskundigen kunnen mij hierbij helpen.
Vragen opstellen
Nadat ik de theorie heb samengesteld, zal ik dit doorgeven aan de onderwijskundigen. Zij zullen bij
deze theorie vragen opstellen.
Beeldende en interactieve elementen bedenken
De theorie en vragen kunnen op een manier die beter past bij de doelgroep worden overgebracht
dan alleen met tekst. Hoe ik dit zal gaan aanbieden zal ik bedenken, mede aan de hand naar het
onderzoek naar e-learning en naar de doelgroep. Hier kunnen user stories van gemaakt worden en
een prioriteit aan gegeven worden (hoeveel waarde dit heeft voor de opleiding). Daarna kan
worden gepland hoeveel tijd aan een element zal worden besteed.
Beeldende en interactieve elementen vormgeven
De elementen om de theorie en vragen over te brengen moeten worden vormgegeven. Hiervoor zal
ik vooral de programma’s Adobe Flash, Photoshop en Première gebruiken. Hier kunnen eventueel
andere vormgevers mij bij helpen.
Informatie, vragen, beeldende en interactieve elementen in blue print verzamelen
Threewise zet altijd voor een onderdeel online komt te staan alle informatie, vragen, beeldende en
interactieve elementen in een blue print. Op deze manier kan de opdrachtgever kijken of alles
klopt.
Implementeren aNewSpring
Threewise biedt hun e-learning opleidingen via aNewSpring aan. aNewSpring is een soort template
waarin Threewise een leeromgeving heeft aangemaakt voor hun leerlingen. In aNewSpring kunnen
teksten, afbeeldingen, FLV en SWF-bestanden worden geïmporteerd. Bij het online zetten hiervan
komt het coderen met HTML er aan te pas en dit zal ongeveer 2 dagen duren om te publiceren.
Sprint demo
Aan het einde van elke sprint zal ik de onderdelen aan de opdrachtgever presenteren.
Feedback opdrachtgever verwerken
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Feedback dat is gegeven aan de hand van de blue print en de sprint demo zal ik verwerken in de
opleiding.
Testen
De resultaten van de doelgroep zelf kan ik helaas niet gebruiken omdat zij er een jaar over doen
om deze stof te doorlopen. Elk onderdeel zal ik testen met een testpersoon die de belangrijkste
eigenschappen van de doelgroep bezit, zoals hetzelfde denkniveau. Ik zal gaan testen of de
leerdoelen zijn behaald aan de hand van de correcte of foutieve antwoorden op de toets vragen na
het doorlopen van de test.
Testresultaten verwerken
De testresultaten zal ik verwerken en doorvoeren in de opleiding.
Retrospective
Na elke sprint zal ik kijken naar het werkproces van de sprint. Alles wat goed is gegaan zal ik
aanhouden en alles wat niet goed ging verbeteren in de volgende sprint.
Afstudeerdossier schrijven
Tijdens het uitvoeren van mij project zal ik bijhouden wat waar ik allemaal mee bezig ben en dit in
mijn afstudeerdossier schrijven. Dit zal ik vooral aan het einde van een afgerond onderdeel doen.

4.5 Planning opstellen
De planning heb ik opgesteld aan de hand van alle activiteiten die moesten worden uitgevoerd. Ik
heb alle activiteiten in een schema gezet en ingedeeld in sprints. Per spint heb ik gekeken naar
hoeveel tijd ik daar ongeveer kwijt aan zal zijn en heb dit verdeeld over 17 weken. Deze planning
is te zien in figuur 4.5.1. Elke sprint duur vier tot vijf weken waarvan ik de derde of vierde week al
werkende delen van de e-learning zal opleveren. Daarna is er nog een week tijd voor het testen en
het verbeteren van de e-learning.

figuur 4.5.1 planning
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In dit hoofdstuk beschrijf ik het proces dat ik heb doorlopen tijdens mijn onderzoeksfase van dit
project. Ik heb onderzoek gedaan naar de doelgroep die de e-learning zal gaan doorlopen. Hier is
meer over te lezen in de eerste paragraaf. Ook heb ik onderzoek gedaan naar wat e-learning nu
precies inhoudt en wat er allemaal mogelijk is met e-learning. Hierover is meer te lezen in
paragraaf twee. In paragraaf drie is meer te lezen over de (her)indeling van de hoofdstukken van
de gehele opleiding. En tot slot heb ik in de laatste paragraaf het proces beschreven dat ik heb
doorlopen bij het opstellen van de huisstijl voor Threewise.

5.1 Doelgroeponderzoek
Voor het onderzoek dat ik ging doen had ik een planning gemaakt op het scrumboard. Zo kon ik
bijhouden wat er nog gedaan moest worden en wat al gedaan was. Hieronder in figuur 5.5.1 is een
deel van het scrumboard te zien met betrekking tot het doelgroeponderzoek. Het
doelgroeponderzoek heb ik onderverdeeld in drie activiteiten, deskresearch naar de doelgroep,
fieldresearch door middel van interviews en het opmaken van de persona’s en de conclusie. Omdat
ik eerst nog een afspraak moest maken voor het afnemen van de interviews kon ik een tijdje niet
verder met het doelgroeponderzoek. Daarom was ik vast begonnen aan het onderzoek naar elearning. Dankzij het scrumboard werd ik er wel steeds aan herinnert wat ik nog voor het
doelgroeponderzoek moest doen.

figuur 5.1.1 Planning doelgroeponderzoek

Voor mijn doelgroeponderzoek ben ik begonnen met deskresearch. Deskresearch heb ik uitgevoerd
om te kijken welke bruikbare gegevens er al beschikbaar zijn over de doelgroep. Hiervoor heb ik
Roland, de onderwijskundigen van Threewise geraadpleegd en bronnen op het internet opgezocht.
Roland vertelde me dat de doelgroep die de e-learning gaat doorlopen rond de 40 tot 60 jaar oud
is. Ook vertelde hij mij dat hun leerniveau MBO 2 is. Hier kon ik verder mee aan de slag door over
deze gegevens meer informatie op te zoeken. Ik heb bronnen gevonden op het internet over hoe
ouderen leren en werken en hoe ik daar het beste op kan inspelen.
Zo heb ik meer kenmerken opgezocht over hoe de MBO leerling leert. Het voornaamste wat daar
uit voort is gekomen is dat de MBO leerling informatie liever in de vorm van beeld en geluid binnen
krijgt, dan in geschreven tekst. Omdat de doelgroep niet graag leest, hoeven ze op deze manier
niet veel te lezen en hebben ze er gelijk een beeld bij. MBO leerlingen houden meer van het
praktische. Dit werd ook bevestigd door de onderwijskundigen van Threewise. Dit is een belangrijk
gegeven geweest bij het ontwikkelen van de e-learning. Met deze informatie heb ik zo min mogelijk
tekst gebruikt en zo veel mogelijk gebruik gemaakt van voice-overs en afbeeldingen. Ook heb ik de
theorie van de opleiding zo praktisch mogelijk proberen aan te bieden aan de doelgroep en daarbij
veel variatie gebruikt zodat het hen zal blijven interesseren en motiveren.
Verder heb ik veel informatie kunnen gebruiken van de website www.leeftijdophetwerk.nl. Ik heb
deze website als betrouwbare bron gevonden. Dit omdat de bron erbij vermeld staat en veel
informatie afkomstig is van www.tno.nl. TNO werkt samen met universiteiten, bedrijven en
kenniscentra om kennis te ontwikkelen op zorgvuldig geselecteerde terreinen.
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De website “leeft tijd op het werk” geeft informatie en praktische oplossingen over leeftijd in relatie
tot inzetbaarheid, gezondheid en productiviteit. Op deze website heb ik vooral antwoord gevonden
op wat het verschil is tussen jongere en oudere werknemers qua leren. Wat daar uit is gekomen is
het volgende:
Ouderen leren anders dan jongeren. Naarmate je ouder wordt verandert je cognitief
vermogen, je competenties en je leervermogen. Het leervermogen kan al heel jong
afnemen, als het niet voldoende wordt getraind. Ouderen leren dus minder snel dan
jongeren, maar slaan informatie wel efficiënter op doordat ze informatie koppelen aan
ervaringen. Oudere medewerkers hebben gedurende hun leven een grote hoeveelheid aan
ervaringen opgedaan. Ze hebben een rijke ervaringswereld met herinneringen aan
momenten. Omdat zij zoveel informatie hebben opgeslagen, is het moeilijker om informatie
terug te vinden. Ook hebben ouderen moeite met het begrijpen van abstract en contextloze
teksten. In het onderwijs kan hier rekening mee worden gehouden door bij ouderen uit te
gaan van bekende begrippen en (praktische) situaties. Ook een goede balans tussen ‘iets
nieuws’ dat aansluit bij ervaring zorgt voor succes. Verder moet er duidelijk worden
aangegeven wat ‘het nieuwe’ voor toegevoegde waarde heeft en hoe het kan worden
toegepast.
Met deze informatie heb ik rekening kunnen houden met het gegeven dat ouderen informatie
koppelen aan ervaring. In de e-learning heb ik dus bij sommige informatie bekende situaties
kunnen voorleggen en daarbij de stof kunnen uitleggen. Ook kwam omdat het voor ouderen fijn is
om van bekende begrippen en (praktische) situaties uit te gaan. In de e-learning heb ik hier
rekening mee kunnen houden door voorbeelden te geven en situaties voor te leggen. Daarbij heb
ik zoveel mogelijk het ‘nieuwe’ geprobeerd te laten aansluiten bij het ‘oude’, te laten zien waarom
deze nieuwe manier ‘beter’ is en wat de toepasbaarheid ervan is. Doordat ouderen informatie
koppelen aan ervaringen zullen zij de informatie op deze manier beter opslaan.
Verder heb ik ook gekeken naar andere eigenschappen die de leeftijd met zich meebrengt zoals
gezichtsvermogen. Op de site van het Centraal Bureau van Statistiek heb ik gelezen dat bij mensen
vanaf 40 jaar het gebruik van visuele hulpmiddelen fors toeneemt en rond het 55ste jaar hebben
vrijwel alle Nederlanders een bril of contactlenzen. Met deze informatie heb ik geconcludeerd dat
het voor de doelgroep fijner is wanneer er een groter lettertype wordt gebruikt. Daarbij is een
duidelijk contrast nodig is.
De onderwijskundigen van Threewise hadden me gewezen op het feit dat ik goed moest letten op
het taalgebruik tegen de doelgroep. Omdat ik op een ander niveau (HBO) zit dan zij (MBO), ben je
al snel geneigd om ‘te moeilijke’ woorden te gebruiken. Ook omdat sommige van de doelgroep niet
goed zijn met de computer moet je iets wat voor mij heel logisch is, voor hun stap voor stap
uitleggen. Aan de hand van deze tip heb ik op internet gezocht naar wat voor taalgebruik ik het
best kan gebruiken bij deze doelgroep. Via de website

www.bureautaal.nl heb ik ontdekt dat er

verschillende taalniveaus zijn. Na onderzoek ben ik erachter gekomen dat ik taalniveau B1 moet
gebruiken bij deze doelgroep.
Taalniveau B1 is eenvoudig Nederlands en kan bijna iedereen begrijpen (zo'n 95% van de
bevolking), dus ook mensen met een lagere opleiding hebben gehad en weinig lezen.
Taalniveau B1 is voor veel mensen begrijpelijk vanwege zijn specifieke tekstkenmerken:
logische opbouw, korte, persoonlijke, actieve zinnen, hoogfrequente woorden. Voor veel
mensen begrijpelijk vanwege zijn specifieke tekstkenmerken: logische opbouw, korte,
persoonlijke, actieve zinnen, hoogfrequente woorden. Dit taalniveau leest ook gemakkelijk
en sneller.
Op internet had ik een soort generator gevonden, www.accessibility.nl, waarmee ik mijn teksten
kon controleren of ik mijn teksten op taalniveau B1 geschreven had. Zo kon ik voorkomen dat ik te
moeilijke teksten voor de doelgroep zou gebruiken in de e-learing.
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Verder had Roland me verteld dat de meeste mensen uit de doelgroep niet goed overweg kunnen
met een computer. Hieruit kon ik de conclusie trekken dat de gebruiksvriendelijkheid van de elearning hoog moet zijn. Dat betekent dat bij alles wat de deelnemer moet uitvoeren, er duidelijk
en stap voor stap moet worden beschreven, met makkelijk taalgebruik, wat de deelnemer moet
doen. Dit heb ik dan ook toegepast bij het ontwikkelen van de e-learning.
Naast deskresearch heb ik ook fieldresearch gedaan naar de doelgroep in de vorm van interviews.
Fieldresearch houdt het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens in waarvoor
onderzoek moet worden gedaan omdat deze gegevens niet door middel van deskresearch te
achterhalen zijn. Met dit onderzoek wilde ik vooral te weten komen hoe de doelgroep tegenover
leren en e-learning staat en te weten komen wat zij leuk zouden vinden om in de e-learning terug
te zien. Aansluitend op het interview zal ik voorbeelden van de huidige animaties en spelletjes van
Threewise laten zien. Deze animaties en spelletjes verschillen in manier van informatie geven en
stijl. Op deze manier kon ik zien hoe zij op de verschillende animaties reageerden en konden zij mij
vertellen wat ze er wel of niet leuk aan vonden.
Ik had Roland gevraagd hoe ik het beste met de doelgroep in contact kon komen. Daarop gaf hij
mij het nummer van Bernadette, een trainster die de doelgroep de praktijklessen van facilitair
dienstverlener geeft. Zij had voor mij in haar klas gevraagd wie geïnterviewd wilde worden over de
e-learning. Drie personen waren daar wel in geïnteresseerd. Deze personen waren al in september
begonnen met de opleiding en hadden al delen van de ‘oude’ e-learning gemaakt. Ik kon hun dus
vragen stellen over wat zij tot nu toe van de opleiding en de e-learning vonden.
De interviews heb ik bij het Bronovo ziekenhuis in de kantine afgenomen en duurde ongeveer een
kwartier per persoon. De afgenomen interviews zijn te lezen in bijlage B ‘doelgroeponderzoek’.
Hieronder is te lezen welke informatie ik uit de interviews heb gebruikt.
Uit de interviews is gebleken dat de doelgroep divers is qua leer- en computerniveau. Er
zitten mensen in die de Nederlandse taal goed beheersen maar ook mensen die dat juist
amper doen. Er zitten schoonmakers bij, die dus alles al van schoonmaken weten en
voedingsassistenten die dus al veel weten van voeding. Toch moeten zij alle delen van de
opleiding doorlopen.
Hiermee rekende houdend ben ik uitgaan van het laagste niveau bij het ontwikkelen van de elearning. Ook heb ik verschillende opties gebruikt om rekening met de verschillende leerstijlen
zoals een ‘lees dit voor’ knop. De één houdt er bijvoorbeeld van om te lezen terwijl de ander graag
luistert. Verder wilde ik dat er op woorden waarvan mensen wellicht de betekenis niet weten kan
worden geklikt voor meer uitleg of een deel konden overslaan waarvan zij al genoeg kennis
hadden.
Qua vormgeving gaf de doelgroep het volgende aan waarmee ik rekening heb gehouden tijdens het
ontwerpen van de e-learning:
De doelgroep geeft aan dat het niet uitmaakt in wat voor stijl de animaties gemaakt
worden, als de informatie maar duidelijk overkomt. De hele kinderlijke animaties spreekt ze
over het algemeen wel minder aan en filmpjes vinden ze duidelijk omdat het goed
overeenkomt met de werkelijkheid.
Na deskresearch en fieldresearch te hebben gedaan had ik een duidelijk beeld van de
eigenschappen van de doelgroep die belangrijk waren voor het ontwikkelen van de e-learning. Met
dit beeld heb ik twee persona’s gemaakt die ik in gedachte kon houden bij het ontwikkelen van de
doelgroep. Dit heb ik gedaan omdat ik het gevoel had dat ik de doelgroep in twee kon splitsen; de
ene helft in de groep die de Nederlandse taal beheersen en een computer kunnen gebruiken en de
andere helft die de Nederlandse taal nog niet zo goed beheersen en niet goed met een computer
kunnen omgaan. Hierop heb ik de twee persona’s gebaseerd. Ik heb de persona’s in mijn verdere
proces gebruikt bij het ontwikkelen van de e-learning met betrekking tot de moeilijkheidsgraad van
de informatie. Voor de ene persona moest de stof niet te moeilijk zijn om te begrijpen en voor de
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andere persona moest de stof weer niet te makkelijk zijn waardoor het saai kan worden. Daar
moest ik dus steeds een goede middenweg in zoeken.
Tot slot heb ik na mijn doelgroeponderzoek een conclusie geschreven met daarin alle punten
waarmee ik rekening kan houden bij het ontwerpen van de e-learning. Hieronder zijn de
belangrijkste punten te lezen.







•
•



De doelgroep zit qua leren op een MBO 2 niveau.
De doelgroep moet met eenvoudig taalgebruik moeten worden aangesproken op
taalniveau B1.
De doelgroep leert of leest niet graag maar houdt meer van het praktische.
Voor de doelgroep is het fijn om tekst te visualiseren of de tekst te laten beluisteren
met behulp van audio. Op deze manier hoeven ze niet veel te lezen en hebben ze er
gelijk een beeld bij.
Het beste is om audio, tekst en beeld in combinatie te gebruiken zodat zoveel mogelijk
zintuigen worden geprikkeld waardoor ze het beter onthouden.
Ouderen leren minder snel dan jongeren, maar slaan informatie efficiënter op doordat
ze informatie koppelen aan ervaringen. Voor ouderen is het fijn als er wordt uitgegaan
van:
- Bekende begrippen en situaties
- Goede balans tussen ‘iets nieuws’ en ‘aansluiting bij ervaring’
- Zorgen voor succeservaring (leren maakt onzeker)
- Zorgen voor directe toepasbaarheid
- Praktijkleren
De gebruiksvriendelijkheid van de e-learning moet hoog zijn omdat sommige niet goed
overweg kunnen met computers.
Er moet een groot lettertype en duidelijke contrasten worden gebruikt omdat het zicht
van mensen boven de 40 aanzienlijk afneemt.
De doelgroep is divers qua leer en computerniveau.
De doelgroep ziet het liefst beelden die overeenkomen met de werkelijkheid.

In de externe bijlage B ‘doelgroeponderzoek’ zijn al deze punten uitgebreider besproken en kunt u
meer lezen over het onderzoek.

5.2 Onderdoek naar e-learning
Ook voor het onderzoek naar e-learning heb ik deskresearch en fieldresearch gedaan. De
bevindingen die hieruit zijn voortgekomen zijn terug te lezen in bijlage C ‘onderzoek e-learning’.
Deskresearch heb ik via het internet gedaan. Er is veel informatie beschikbaar over e-learning op
het internet. Eerst heb ik gekeken naar wat e-learning nu precies is. Daarvoor heb ik verschillende
bronnen gebruikt . De meeste informatie heb van de site www.e-learning.nl gehaald. Daar stond
veel geschreven over wat e-learning is en over de geschiedenis ervan. Daarnaast heb ik websites
als Wikipedia gebruikt om deze informatie mee te vergelijken en eventueel aan te vullen.
De term “e-learning” wordt ongeveer sinds 1999 gebruikt. “E-learning” is de verzamelnaam
voor het vormgeven van leersituaties waarbij je interactief gebruik maakt van een
computer die verbonden is met het internet. Het is als het ware een
online leeromgeving waarin leerlingen worden ondersteund in hun leerproces. E-learning is
vooral gericht op het verschaffen van onderwijs en kan gebruikt worden op scholen en
binnen bedrijven.
Rond het jaar 2000 waren de verwachtingen over e-learning hoog. De groei van e-learning
was niet zo spectaculair als gedacht maar inmiddels lijkt e-learning volwassen te worden.
Tegenwoordig wordt steeds duidelijker wanneer en hoe ICT toegevoegde waarde kan
hebben voor het vormgeven van leren en wordt steeds vaker toegepast.
Ook geeft deze website duidelijk alle voor- en nadelen van e-learning weer. De voor- en nadelen
die voor mijn project van toepassing zijn heb ik opgesomd en zijn hieronder te lezen.
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Voordelen van e-learning

Flexibel - E-learning maakt het mogelijk plaats- en tijdonafhankelijk te leren.

Besparing trainingstijd - Studenten kunnen via e-learning in hun eigen tempo leren
en net zo veel tijd aan de training besteden, als zij dat nodig hebben.

Besparing reistijd en reis- en verblijfskosten - Dankzij e-learning hoeft er minder
te worden gereisd om deel te nemen aan een les. Daardoor wordt bespaard op reis- en
verblijfskosten.

Sneller leren - Met e-learning is het mogelijk dat één docent meer studenten les geeft
dan wanneer er een klassikale les wordt gegeven.

Actueel en consistent - Trainers kunnen het cursusmateriaal makkelijk up-to-date
houden waardoor de studenten toegang hebben tot actuele informatie. Het materiaal
blijft consistent, bij face-to-face cursussen kan de inhoud per trainer variëren.

Didactische voordelen – E-learning maakt het mogelijk met ICT een rijkere
leeromgeving te maken. Zo kan je in contact komen met experts en bronnen waar je
anders veel moeilijker toegang toe zou hebben, je kan geautomatiseerd toetsen af
nemen en je kan via simulaties en games in een veilige omgeving leren om gaan met
complexe problemen.

Samenwerkend leren - Leren is een sociaal proces, waarbij interactie, communicatie
en samenwerken een belangrijke rol spelen in de kennisverwerving van studenten.
Binnen de leeromgeving van e-learning kunnen studenten elkaar en docenten
gemakkelijk vragen stellen en discussiëren.

Competentiegericht - Studenten kunnen via e-learning eerst een test maken om te
zien welke competenties ze kunnen verbeteren. Op basis daarvan kan de e-learning
cursus starten.

Resultaten bijhouden – E-learning houdt de resultaten van de studenten zelf bij.
Docenten hoeven dus niet meer na te kijken.

Koppelen aan andere producten – E-learning kan gekoppeld worden aan een APP op
je smartphone. Zo kan de student een bericht krijgen op zijn telefoon wanneer
bijvoorbeeld iets moet worden ingeleverd of wanneer er iets nieuws aan de e-learning
is toegevoegd.
Nadelen van e-learning

Vereiste houding en vaardigheden – Om te werken met e-learning heeft de student
de werkdiscipline nodig, het vraagt een hoge inzet en een goede motivatie. Ook
behoort een cursist te beschikken over ICT-vaardigheden.

Voorkeur voor leren - De meeste mensen leren het liefste via persoonlijke contacten.
Diverse onderzoeken wijzen uit dat lerenden ICT vermijden, als het even kan. Dit
nadeel wordt waarschijnlijk minder naarmate degenen die zijn opgegroeid met de
computer.

Contentontwikkeling duur - Het ontwikkelen van kwalitatief goede online leerstof is
nog steeds arbeidsintensief en dus duur.

Niet altijd geschikt - Het is niet mogelijk om alle leerdoelen te behalen met elearning.
Vervolgens ben ik gaan kijken naar hoe Threewise hun e-learning aanbiedt. Hun doen dit via
aNewSpring. aNewSpring is speciaal ontwikkeld voor het aanbieden van onderwijs via het internet
door opleiders aan hun leerlingen. Het is een soort template waarin Threewise een leeromgeving
heeft aangemaakt en verschillende opleidingen aanbiedt aan hun studenten. aNewSpring houdt de
resultaten van de leerlingen bij. Zo kan Threewise precies zien hoe ver elke leerling is en welke
resultaten zijn behaald.
De onderwijskundigen van Threewise hebben mij uitgelegd hoe aNewSpring werkt en een account
voor mij gemaakt waarmee ik de bestaande e-learning opleidingen kon doorlopen. Ik heb ongeveer
vijf opleidingen die Threewise aanbiedt doorlopen. Sommige waren al geanimeerd en interactief
zoals Threewise de opleiding facilitair dienstverlener ook ongeveer wil hebben. Andere bestonden
nog uit PowerPoint’s en PDF’s met daarin lappen tekst. Ik heb vooral gekeken naar de opleidingen
die al geanimeerd en interactief zijn om erachter te komen wat de verschillende mogelijkheden zijn
bij het vertalen van de teksten naar de gewenste e-learning.
Fieldresearch heb ik bij Threewise zelf gedaan. Ik de heb medewerkers van Threewise vragen
gesteld over punten die me nog niet helemaal duidelijk waren geworden met deskresearch. Uit het
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onderzoek zijn een aantal punten over de mogelijkheden met e-learning voortgekomen. Die heb ik
onderverdeel in een drietal punten die hieronder te lezen zijn. Onder elk punt staat beschreven op
welke manier Threewise dit nu aanbiedt.
1. Het uitleggen van de theorie

Dit wordt gedaan met audio waarbij de student de teksten te horen krijgt. De
belangrijkste punten worden weergegeven in tekst. Daarbij wordt soms ook beeld
weergegeven in de vorm van een tekening of afbeelding.

Ook wordt gebruik gemaakt van een rollover. Hierbij ga je met je muis over een
onderdeel waarover dan meer informatie tevoorschijn komt.

Er worden filmpjes weergegeven die informatie geven over de stof. Deze zijn
voornamelijk van Youtube afgehaald.
2. Opdrachten in spelvorm

Voor opdrachten in spelvorm gebruikt Threewise vooral “drag and drops”. Bij deze
spelvorm moet de gebruiker verbanden leggen en een onderdeel naar een ander
bijbehorend deel slepen.
3. Toetsen van de stof

De meeste vragen zijn meerkeuzevragen. Hierbij kan de deelnemer een goed antwoord
aanvinken, op de juiste afbeelding aanklikken of een juist deel van een afbeelding
aanwijzen.

Ook zijn er vragen waarbij de deelnemer het juiste woord in moet vullen.

Verder maken ze gebruik van open vragen, waarbij het antwoord naar de docent wordt
gestuurd die dit nakijkt.
Al deze mogelijkheden heb ik zelf ook toegepast bij het ontwikken van de
e-learning. Het toetsen van de stof werd ontwikkeld door de onderwijskundigen
van Threewise. Zij hebben daarvoor vooral meerkeuzevragen gebruikt.
Ook heb ik gekeken naar de huidige vormgeving van de e-learning. Deze
verschilt erg in stijl omdat er een aantal verschillende stagiairs aan hebben
gewerkt en omdat er geen vaste huisstijl is. Er is veel door de stagiairs in Flash
‘getekend’. Daardoor is er over het algemeen een kinderlijke stijl ontstaan. Hier
heb ik het over met mijn begeleider over gehad. Vooral omdat ik een oudere
doelgroep zal bereiken, leek mij deze kinderlijke stijl niet gepast en stelde voor
meer gebruikt te maken van realistische foto’s en video’s. Mijn begeleider ging
daar verder niet op in. Volgens vond hij niets verkeerd aan de stijl. Hij vond
juist de animaties die de grafische stagiaires maakte, die ik erg kinderlijk vond
voor mensen van in de twintig, heel leuk. Hij gaf mij aan dat ik mocht
gebruiken wat mijzelf het beste leek en liet me daar verder vrij in. De
onderwijskundigen vonden eigenlijk ook alles goed zolang ik de standaard
dingen die hun al hadden staan maar zou gebruiken, zoals de avatar ‘Sandra’,
zie figuur 5.2.1, die elk nieuw onderwerp introduceren.
figuur 5.2.1 Avatar

Ook heb ik gekeken naar hoe andere bedrijven e-learning aanbieden om erachter te komen of er
nog meer mogelijkheden waren voor het ontwikkelen van e-learning en niet te ingewikkeld is voor
de doelgroep om te snappen. In het onderzoek naar de huidige e-learning van Threewise heeft
meer tijd gezeten dan gepland omdat de opleidingen erg groot zijn. Daardoor heb ik minder tijd in
het onderzoek naar hoe andere bedrijven e-learning aanbieden kunnen steken.
Veel over e-learning van andere bedrijven is er niet beschikbaar op het internet om in te zien als
‘niet-student’ van de opleidingen die via e-learning werden aangeboden. Daarom heb ik
verschillende bedrijven gebeld, die ongeveer in dezelfde sector zitten als Threewise en gezegd dat
ik geïnteresseerd ben in hun opleiding en graag even de e-learning in wilde zien. Twee bedrijven,
Edu'Actief, een bedrijf dat leermiddelen ontwikkeld en E-learningalacarte, een bedrijf dat online
cursussen ‘serveert’ voor de horeca en gastvrijheidsector, hadden een demo die ik mocht inzien.
Van één ander bedrijf, het ROC, kon ik de gehele e-learning bekijken.
Bij het bekijken van de e-learning heb ik vooral gekeken naar de punten die ik goed vond en welke
minder qua leermogelijkheden, interactiviteit en vormgeving. Hieronder zijn deze punten te lezen.
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Pluspunten

De deelnemer komt in een omgeving terecht die met de stof te maken heeft. De
deelnemer kan door deze omgeving heen lopen en op verschillende dingen klikken om
er meer over te leren.

De animatie bevat een pauze knop wat erg fijn is voor wanneer je bijvoorbeeld even
onderbroken wordt.

Overzichtelijk menu.
Minpunten

De deelnemer moet de bijbehorende vragen in zijn werkboek maken.

Na het maken van een quiz wordt er geen overzicht gegeven van wat goed en fout is
gemaakt of waar de deelnemer nog aan moet werken, terwijl dat juist handig zou zijn.

Er komt andere tekst in beeld komt dan ik van de voice-over hoor.

Er zit een tijd geboden aan de quiz. Dit werk niet mee om het leerdoel te behalen en
zal ik ook niet bij een oudere doelgroep toepassen om stress te voorkomen.

Ik heb het niet door wanneer een animatie is afgelopen.
Bij het bekijken van de e-learning van andere bedrijven kwam ik erachter dat ik meer negatieve
dan positieve punten had beschreven. Deze negatieve punten kon ik even goed voor het
ontwikkelen van de e-learning gebruiken door deze om te zetten in positieve punten.
Tijdens mijn zoektocht naar andere e-learning ben ik ook veel filmpjes tegengekomen die niet
meteen e-learning worden genoemd maar waarin wel informatie wordt overgebracht via het
internet. Deze filmpjes had ik opgeslagen en kunnen gebruiken als inspiratie. In figuur 5.2.2 zijn
twee printsceens te zien van filmpjes die ik had gevonden. In het ene filmpje hoor je een man die
uitleg geeft over een bepaald onderwerp en daarbij tekent en schrijft op een whiteboard. Dit
filmpje wordt versneld afgespeeld. In het andere filmpje wordt uitgelegd door een voice-over hoe
het Adobe pakket werkt. Hierbij wordt alles wat wordt gezegd uitgebeeld met een poppetje die alle
handelingen uitvoert. Dit zou ik ook kunnen gebruiken voor de e-learning die ik ging ontwikkelen.
Nico, één van de grafische stagiairs kan goed tekenen op een whiteboard. Het leek me dus leuk om
zoiets met hem uit te werken. Helaas kwam ik er alleen in het verdere proces achter dat de
grafische stagiairs geen tijd meer hadden om mij te helpen met het uitwerken van de e-learning
omdat ze veel andere opdrachten kregen van de onderwijskundigen. Het andere voorbeeld heb ik
wel gebruikt. Ik heb de avatar die wordt gebruikt bij elke introductie van elke nieuwe hoofdstuk
vaker laten terug komen in het blok om dingen uit te leggen.

figuur 5.2.2 inspiratie

Na het onderzoek ben ik te weten gekomen wat de verschillende mogelijkheden met e-learning
zijn. Door middel van e-learning kan stof op vele verschillende manieren worden aangeboden. Zo
kan audio, video, afbeeldingen en tekst worden gebruikt. Ook kan de stof in spelvorm worden
aangeboden of getraind. Ik heb gekeken welke mogelijkheden ik kan toepassen in aNewSpring op
het gebied van informatie aanbieden en toetsen. De mogelijkheden tot informatie geven en tot
toetsen heb ik opgesomd zodat ik dit gemakkelijk erbij kon halen tijdens het proces van het
bedenken van een animatie of spel. Deze punten zijn hieronder te lezen:
Mogelijkheden tot informatie geven
De stof die behoord tot de theorie die de deelnemers moeten leren, kan worden aangereikt
in de vorm van:
• Tekst
• Gesproken tekst
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•
•
•
•

Tekeningen
Foto’s
Filmpjes
Roll over

Mogelijkheden tot toetsen
• Meerkeuze vragen
• Klik op de juiste (of het juist deel van de) afbeelding
• Woorden invullen
• Serious game
Meerkeuze vragen zullen worden gebruikt om te kunnen toetsen of de deelnemer de stof
onder de knie heeft. De antwoorden op de meerkeuzevragen worden door aNewSpring
opgeslagen zodat de docenten de resultaten kunnen bekijken. Dit geldt ook voor ‘klik op de
juiste (of het juist deel van de) afbeelding’ en voor ‘vul het juiste woord in’.
De rest van de mogelijkheden tot toetsen slaat aNewSpring niet op en zal dus vooral
gebruikt worden voor de deelnemer om de stof te oefenen. Wanneer stof in spelvorm
aangeboden wordt dit ook wel ‘serious gaming’ genoemd. Serious gaming kan worden
ingezet in een e-learning om specifieke kennis en vaardigheden te trainen. Een serious
game is een spel met als doel onderwijzen zijn of het verwerven van inzicht. Serious
gaming geeft de mogelijkheid om ‘ervaring’ op te doen en om te oefenen met verschillende
situaties. Ook kan met serious gaming inzicht worden geven in de gevolgen van wat er
bijvoorbeeld gebeurt wanneer werkzaamheden niet goed worden uitvoert. Het vermaak in
een serious game dient om de beleving te versterken en daarmee ook de overdracht van
informatie.
De spellen die ik zal ontwikkelen voor de e-learning moeten spellen door één persoon te
spelen zijn. Daarvoor kunnen verschillende spelvormen worden gebruikt zoals:
•
•
•

Een quiz: Richt zich met name op de feitenkennis.
Legpuzzel: Dit spel is met name geschikt om de deelnemer inzicht te laten krijgen
in relaties en structuren van situaties.
Drag and drop: Richt zich door middel van de herhaling op het verbeteren van
feiten, begrippen en relaties (wat hoort bij wat).

Deze punten heb ik vaak gebruikt tijdens mijn verdere proces. Het was handig om deze punten
erbij te halen bij het bedenken van een nieuwe animatie. Zo kon ik de lijst afgaan en bedenken
welke vorm het leerdoel het beste zou kunnen overbrengen of testen.
Nadat ik wist op welke manieren ik de stof kon aanbieden, heb ik gekeken naar de programma’s
die ik kan gebruiken bij het ontwikkelen van al deze mogelijkheden. Hieronder is te lezen welke
programma’s ik allemaal heb gebruikt en waarvoor. Verder heb ik nog twee programma’s gebruikt
waar ik van te voren niet aan had gedacht dat ik die nodig zou hebben. Dat zijn Adobe Premiere
Pro, voor het bewerken van filmpjes en Audacity, voor het bewerken van geluidsfragmenten. Ook
heb ik Actionscript gebruikt in combinatie met Flash voor het aansturen van buttons en het maken
van spelletjes.
Voor het maken van animaties en serious games zal ik Adobe Flash gebruiken en voor het
maken of bewerken van afbeeldingen Adobe Photoshop. SWF’s, afbeeldingen en filmpjes
kunnen gemakkelijk in aNewSpring worden geïmplementeerd. Ook zag ik op aNewSpring
dat je sinds kort Prezi’s kan importeren. Een Prezi-presentatie bestaat in feite uit één ‘groot
vel papier’ waarop de presentatie wordt gemaakt. Je kunt hierbij inzoomen op details en
uitzoomen voor overzicht. Je kunt ook hyperlinks, afbeeldingen en video’s toevoegen. Prezi
kan ik dus ook gebruiken voor het verschaffen van informatie op een interactieve manier.

5.3 Hoofdstukindeling e-learning
Ondanks dat ik alleen drie hoofdstukken van de opleiding facilitair dienstverlener zou gaan
uitwerken, heb ik wel naar de hoofdstukindeling van de gehele opleiding gekeken zodat ik wist
waar de hoofdstukken die ik heb ontwikkeld zouden komen te staan. Met deze informatie wist ik
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ook wat de deelnemers al weten wanneer ze aan mijn hoofdstuk beginnen en waar ik eventueel
verder op in kan gaan.
Toen ik de opleiding facilitair dienstverlener had doorlopen kwam ik erachter dat niet alle
hoofdstukken qua informatie op elkaar ingingen. Ik heb daarom dan ook verandering in de opbouw
aangebracht. Deze veranderingen zijn te lezen in bijlage D ‘indeling hoofdstukken’. Hierin is te
lezen in welke volgorde de hoofdstukken nu zijn ingedeeld, waar ze over gaan en wat de door mij
aanbevolen indeling voor de hoofdstukken is.
Over de indeling van de hoofdstukken heb ik enig overleg gehad met Roland en de
onderwijskundigen van Threewise. Samen hebben we besloten dat bepaalde stof in een ander
hoofdstuk moest komen te staan. Zo stond bijvoorbeeld ‘voeding en levensovertuiging’ nu bij
voedingsleer. Deze hebben we verplaatst naar dieetleer, omdat het aangepaste voedingen zijn. De
conclusie die ik heb getrokken na het doorlopen van de hoofdstukken was:
De indeling van de inhoud die Threewise momenteel gebruikt voor de opleiding facilitair
dienstverlener is niet optimaal. Niet alle onderwerpen sluiten goed op elkaar aan en gaan
op elkaar in. Daardoor worden er nu sommige onderwerpen herhaald. Ook is het overzicht
voor de deelnemer niet heel duidelijk waardoor de deelnemer moeilijker onderwerpen kan
ophalen.

Bij de nieuwe gewenst indeling heb ik gezorgd voor een duidelijke samenhang door de gehele
opleiding. Bij de gewenste indeling van hoofdstukken en subhoofdstukken sluit de informatie die in
deze hoofdstukken wordt gegeven op elkaar aan.
Er bleek dat voorafgaand aan de hoofdstukken die ik heb ontwikkeld geen informatie wordt
gegeven waarop ik verder kan ingaan. Wel wordt na het hoofdstuk ziekenhuishygiëne een
hoofdstuk HACCP (Hazard analysis and critical control points) gegeven. HACCP gaat over de
hygiëne in de keuken. Hier kunnen sommige onderwerpen aansluiten op het hoofdstuk
ziekenhuishygiëne. Zo komt informatie over hoe bacteriën groeien en zich verspreiden in beide
hoofdstukken terug.

5.4 Huisstijl
Voor ik ben begonnen aan het opstellen van de huisstijl voor Threewise,
heb ik alle bestaande huisstijlmaterialen verzameld. Zoals ik al eerder
in dit verslag heb verteld, heeft Theewise ook de Horeca Academie
opgezet. Er wordt ook e-learning voor de Horeca Academie ontwikkeld.
Dit wordt in de soort gelijke stijl gedaan alleen dan in andere kleuren
zodat iedereen kan herkennen of het materiaal voor Threewise of voor
de Horeca Academie is. De onderwijskundigen hadden gevraagd of ik
ook gelijk de huisstijl voor de Horeca Academie in het document wilde
verwerken en dat heb ik gedaan. Wat er al beschikbaar was aan
huisstijl waren twee logo’s, die van Threewise en de Horeca Academie,
twee kleurcodes, paars en groen, het lettertype en verschillende
avatars die bij de verschillende opleidingen horen. Zo heb je
bijvoorbeeld Bob de kok, zie figuur 5.4.1, voor de kokopleiding en
Sandra de voedingsassistente voor voeding- en dieetleer. Hun zie je
terug bij de introductie van elk hoofdstuk. Na dit in de huisstijl te
hebben gezet, die te zien is in bijlage E ‘huisstijl’, ben ik verder gegaan
met het opzetten van de rest van de huisstijl.
Figuur 5.4.1 Avatar

Eerst ben ik aan de slag gegaan met het opstellen van een aantal algemene stijlregels die gelden
voor zowel Threewise als de Horeca Academie. Zo worden er bijvoorbeeld vaak opsommingen
gemaakt in animaties. De één deed dit aan de hand van streepjes, de ander aan de hand van
bolletjes en weer een andere deed dat aan de hand van hekjes. In overleg met het hele team van
Threewise hebben we afgesproken voortaan streepjes te gebruiken. De voornaamste reden
daarvoor was dat in de meeste animaties tot nu toe streepjes waren gebruikt omdat Flash dit teken

23

zelf kan maken. Andere tekens moeten vanuit een ander bestand worden geplakt.
Zo heb ik nog een aantal dingen in de algemene stijlregels beschreven zoals het lettertype en de
grootte daarvan. Het lettertype zelf stond al vast, namelijk Trebuchet MS. De grootte zal ook per
animatie verschillen maar ik heb voor richtlijnen gekeken op
www.bzzen.com/2010/02/leesbaarheid-van-tekst. Aan de hand van deze richtlijnen heb ik gekozen
voor de content teksten een grootte te gebruiken van ongeveer 16, voor de hoofdstukken een
grootte van 25 en voor de subhoofdstukken een grootte van 20.
Ook had ik met de onderwijskundigen overlegd over onder welke naam zij bestanden opgeslagen
wilden hebben. Dit heb ik ook in het huisstijl document gezet zodat het voor hun gemakkelijk is om
animaties terug te vinden.
Ik heb in overleg met alle medewerkers besloten dat er aan het begin van elke animatie een
“startknop” komt te staan zodat de animatie niet vanzelf begint te lopen en de deelnemer het
eerste deel van de animatie niet kan missen. Ook hebben we besloten een “opnieuw knop” aan het
einde van elke animatie te plaatsen. Dit is nodig wanneer de deelnemer deze opnieuw wil zien
omdat hij wellicht iets nog niet goed begrepen heeft.
Na het opstellen van de algemene regels ben ik verder gegaan met het ontwerpen van de buttons.
Om te bepalen welke buttons er nodig zijn heb ik de “Ten Usability Heuristics” van Jacob Nielsen,
www.useit.com, erbij gepakt. Dit zijn tien richtlijnen die gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen
van een interface. Één van de richtlijnen zegt dat de gebruiker de interface moet kunnen besturen.
Daarvoor is er een standaard button nodig waarin verschillende teksten kunnen worden gezet
zoals; terug, voorbeeld of opnieuw. Deze is te zien in figuur 5.4.2. Daarnaast is een ‘homeknop’
nodig waarmee de deelnemer te allen tijde gemakkelijk terug kan navigeren naar het hoofdmenu.
Deze button is te zien in figuur 5.4.3. Verder heb ik er voor gekozen om een play, pauze en stop
button te maken. Zie figuur 5.4.4. Hiermee kan een animatie worden gepauzeerd, gestopt of
opnieuw worden afgespeeld. Uiteindelijk is het niet gelukt om de pauzeknop in te voeren door het
gebrek aan kennis van Flash in combinatie met Actionscript. Bij Threewise werkt geen expert op
het gebied van Flash en Actionscript die mij hierbij kon helpen. Ook de andere grafische stagiairs
konden het niet voor elkaar krijgen om de pauzeknop werkend te krijgen. Het lukte wel om de
animatie te pauzeren maar niet om de voice-over daarbij te laten pauzeren. Het is dus helaas niet
gelukt om dit toe te passen in de e-learning. In plaats daarvan heb ik om de zoveel tijd een ‘ga
verder’ knop in de animaties geplaatst. Op deze manier loopt de animatie niet aan één stuk door
en kan de gebruiker zelf bepalen wanneer hij verder gaat of bijvoorbeeld eerst nog aantekeningen
wil maken over de informatie die hij net te horen heeft gekregen.
De tekst op de buttons heb ik wit gemaakt zodat er een duidelijk contrast is met de paarse en
groene kleur van de buttons. Dit verhoogd de leesbaarheid. De buttons geven feedback wanneer
erover heen wordt gegaan met de muis zodat het duidelijk is voor de gebruiker dat erop geklikt
kan worden. De witte tekst verandert dan in een zwarte tekst. Wanneer de knop wordt ingedrukt
verwisselt de schaduw van onder naar boven en de lichte rand van boven naar beneden waardoor
het lijkt alsof de knop echt wordt ingedrukt.
In de huisstijl staat beschreven hoe deze knoppen zelf gemaakt kunnen worden en welke kleuren
en schaduw ze krijgen bij het aanklikken ervan. Voor de Horeca Academie zijn deze knoppen
hetzelfde maar dan in het groen. Na goedkeuring van alle medewerkers heb ik deze knoppen in het
huisstijl document gezet.
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figuur 5.4.2 Standaard button

figuur 5.4.3 Home button

figuur 5.4.4 Play, pauze en stopbutton
figuur 5.4.5 Frame

Naast de buttons heb ik een frame ontworpen in Flash die voor elke introductie en afsluiting van
het hoofdstuk kan worden gebruikt. Zie figuur 5.4.5. Deze had ik eerst alleen in het huisstijl
document staan tot ik merkte dat de buttons en het frame toch niet precies werden overgenomen
in de animaties. Toen heb ik het frame als Flash bestand, met daarin ook alle werkende knoppen,
doorgestuurd naar iedereen zodat hun deze uit het Flash bestand naar hun eigen bestand konden
kopiëren. Op deze manier hoeft alleen de tekst in de standaard button worden aangepast.
De huisstijl heb ik gezien als levend document waarin aanpassingen kunnen worden gemaakt en
informatie kan worden toegevoegd. Dat is dan ook gebeurd. Zo zijn we er bijvoorbeeld later achter
gekomen dat wanneer er een trema wordt gebruikt in de naam van een animatie, deze animatie
het niet doet in aNewSpring. Deze informatie heb ik toen toegevoegd aan de algemene regels van
de huisstijl.

25

ë
Na onderzoek te hebben gedaan naar verschillende aspecten die bruikbaar zijn bij het ontwikkelen
van de e-learning kon ik aan mijn eerste sprint beginnen. In dit hoofdstuk beschrijf ik het proces
dat ik heb doorlopen bij het ontwikkelen van de e-learning voor het hoofdstuk ziekenhuishygiëne.
De blueprint van dit hoofdstuk is terug te zien in bijlage G, “blueprint ziekenhuishygiëne” en in de
bijlage J, “animaties e-learning”, vindt u een CD waarop alle animaties staan die ik heb ontwikkeld
voor de e-learning ziekenhuishygiëne. Deze staan in de map “ziekenhuishygiëne”. Daarin staat ook
de blueprint van de vragen die bij het blok horen.

6.1

User stories schrijven

Voor ik ben begonnen met het ontwikkelen van de e-learning heb ik de user stories, die worden
gebruikt bij de methode Scrum, geschreven. De user stories beschrijven alles wat er moet
gebeuren tot de e-learning van ziekenhuishygiëne is voltooid.
In figuur 6.1.1 is een deel van het scrumboard te zien
die ik heb gebruikt. Onder “backlog item” staan alle
activiteiten die moesten worden uitgevoerd. Daarbij
wordt vermeldt hoeveel dagen ik heb voor het
uitvoeren van deze activiteit en wie dit zal gaan doen.
Toen ik begonnen was aan mijn stage bleek dat Nico
en Nick, de grafische stagiairs, het erg druk hadden
met de opdrachten die ze van de onderwijskundigen
kregen en geen tijd meer hadden om mij te helpen bij
het uitwerken van de e-learning. Ik bleef dus als
enige over om de user stories uit te werken, met
uitzondering van de vragen die moesten worden
opgesteld. Dit hebben de onderwijskundige gedaan.
Hiermee moest ik rekening houden in de planning.
Voor het uitwerken van de e-learning
ziekenhuishygiëne had ik vijf weken gepland. Aan
elke activiteit heb ik iets minder uitwerktijd gegeven
in mijn planning om toch binnen vijf weken het
hoofdstuk ziekenhuishygiëne te voltooien.
De eerste activiteit die ik zou gaan uitvoeren was het
samenstellen van de theorie. Dit kon ik onderverdelen
in de leerdoelen die moesten worden opgesteld, de
theorie die moest worden uitgezocht en de vragen die
daarbij moesten worden gemaakt. Dit zijn de user
stories. Aan elke user story heb ik een prioriteit
gegeven. De hoogte van de prioriteit heeft bepaald
hoeveel tijd ik aan een activiteit kon besteden. Op
deze manier heb ik elke activiteit in de vorm van user
stories op het scrumboard geplaatst.
Wanneer ik begon aan het uit werken van een user ,
kwam deze op het scrumboard onder “in progress” te
staan. Als ik deze activiteit had uitgewerkt kwam deze
onder “ready to test” te staan. Na het testen en
verbeteren van de activiteit komt deze onder “done”
te staan. Op deze manier kon ik bijhouden wat er
allemaal al was gebeurd, wat nog moest gebeuren en
hoeveel tijd ik hiervoor had. Ik heb het scrumboard
het gehele verdere proces gebruikt. Wanneer er meer
activiteiten bij het ontwikkelen van de e-learning
kwamen, maakte ik daar nieuwe user stories van en
voegde deze toen aan het scrumboard.
figuur 6.1.1 User stories
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6.2

Inhoud samenstellen

In deze paragraaf wordt beschreven op welke manier ik de inhoud van het hoofdstuk
ziekenhuishygiëne heb samengesteld. Voor ik de inhoud samen kon stellen heb ik leerdoelen
opgesteld aan de hand van wat het Bronovo mij heeft verteld over wat medewerkers moeten weten
en kunnen. Hierover is meer te lezen is in subparagraaf 6.2.1. Aan de hand van de leerdoelen kon
ik bepalen welke theorie er in de e-learning moest komen te staan en dit samenstellen. De theorie
heb ik doorgegeven aan de onderwijskundigen, die de vragen hierover hebben opgesteld. Hierover
is meer te lezen in subparagraaf 6.2.2.

6.2.1 Leerdoelen opstellen
Bij de briefing die ik kreeg bij het Bronovo ziekenhuis, werd mij verteld wat de deelnemers van de
opleiding facilitair dienstverlener moesten weten en kunnen na het doorlopen van het hoofdstuk
ziekenhuishygiëne. Hierover had ik veel informatie meegekregen. Eerst had ik de verschillende
onderwerpen onderverdeeld in categorieën. Zo heb ik bijvoorbeeld alle informatie waarover ik
beschikte over het onderwerp handhygiëne bij elkaar gezet. Daaronder viel waarom handhygiëne
belangrijk is, waar een goede handhygiëne voor dient en welke technieken er gebruikt hunnen
worden voor het reinigen van de handen. Ook had ik informatie over wanneer welke techniek moet
worden uitgevoerd en hoe deze wordt uitgevoerd. Dit is hetgeen wat de deelnemer moet weten na
het doorlopen van de e-learning en heb dit dan ook tot het leerdoel gemaakt. Op deze manier heb
ik het bij elk onderwerp aangepakt. Alle leerdoelen zijn hieronder te lezen.
Over sommige onderwerpen had ik erg veel informatie meegekregen. Daar zat dan soms ook
informatie bij dat niets toevoegt aan het leerdoel. Zo moeten de deelnemers bijvoorbeeld leren
werken met de microvezeldoek bij het reinigen van patiëntenkamers. Hiervoor moeten zij leren hoe
de microvezeldoek werkt, hoe deze moet worden gebruikt en in combinatie met wat de doek moet
worden gebruikt. In de informatie die ik had gekregen van het Bronovo ziekenhuis stond dat het
gewicht van een vezel wordt uitgedrukt in “decitex” en dat één microvezel ongeveer 1decitex is. Dit
is niet van belang om te weten om met een microvezeldoek een kamer te reinigen. Daarom heb ik
zulke informatie uit de e-learning gelaten.
Huidflora - De student weet wat huidflora is en kan onderscheid maken tussen residente
huidflora en transiënte huidflora.
Micro-organismen - De student weet wat micro-organisme zijn en hoe deze zich
vermenigvuldigen en verplaatsen. Met deze informatie weet de student ook hoe de
verspreiding van bacteriën kan worden tegengegaan.
Ziekenhuisinfecties - De student weet wat een ziekenhuisinfectie is en waardoor deze
ontstaat.
Handhygiëne - De student weet waarom handhygiëne belangrijk is, waarvoor het dient en
welke verschillende technieken er zijn voor een goede handhygiëne. De student weet
wanneer en hoe elke techniek moet worden toegepast.
Isolatiekamer - De student weet hoe hij de isolatiekamer zo hygiënisch mogelijk moet
betreden en verlaten.
Reinigen - De student weet hoe hij/zij te werk moet gaan tijdens het reinigen van de
patiëntenkamers en welke materialen daarbij worden gebruikt.
Ik heb de leerdoelen veel gebruikt tijdens het ontwikkelen van de e-learning voor
ziekenhuishygiëne. Bij elke animatie bedacht ik me of het leerdoel hiermee overkwam. Ook bij het
testen kon ik de leerdoelen erbij pakken om erachter te komen of deze doelen bij de testpersoon
zijn overgekomen.
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6.2.2 Theorie en vragen samenstellen
Na het opstellen van de leerdoelen kon ik de theorie samenstellen. De inhoud van het blok heb ik
gebaseerd op de leerdoelen. De theorie had ik al geordend in een Word document bij het opstellen
van de leerdoelen. Dit was afkomstig uit een aantal PowerPoint documenten en literatuur
bestanden. Het kostte me meer tijd dan verwacht om alle informatie door te lezen. Sommige stof
was namelijk best ingewikkeld en ik moest dit wel allemaal snappen om het goed uit te kunnen
leggen aan de deelnemers. Dit had ik niet verwacht omdat het MBO stof is. Met vragen over de stof
kon ik terecht bij Roland en als hij het antwoord er ook niet op wist kon ik mailen naar mevrouw
Baake, de vrouw die mij de briefing had gegeven in het Bronovo.
Na de stof doorgelezen te hebben, kon ik bepalen wat er allemaal in de theorie moest komen om
de leerdoelen te behalen. Deze informatie had ik samengevat en in een PowerPoint bestand gezet.
Bij Threewise gebruiken ze PowerPoint om de blueprints in te maken. Daarbij staat elke slide voor
één pagina in de e-learning. Deze eerste versie van de blueprint heb ik doorgestuurd naar Eva, een
van de onderwijskundigen en naar Roland voor feedback. Zij vertelden me dat ik de juiste theorie
erin had staan en goed had samengevat. Eva had alle spelfouten nog aangestreept die ik
vervolgens heb verbeterd.
Omdat ik alle informatie had laten nakijken en dit was goed gekeurd wist ik dat ik dat ik kon
beginnen aan de volgende stap. Nu was het de uitdaging om de teksten zoveel mogelijk te
vervangen door andere manieren om de informatie over te brengen.
De blueprint met alle verbeterde informatie had ik weer terug gestuurd naar Eva zodat zij de
vragen kon opstellen bij de theorie. Toen vertelde zij mij dat ze dat liever pas deed wanneer ik de
animaties af had omdat ze dan afbeeldingen die ik in de animaties had gemaakt of gebruikt terug
kon laten komen in de vragen. De vragen werden dus later dan gepland in het proces opgesteld.
Dit had geen gevolgen voor mijn proces. De vragen had eva ook in een blueprint gezet. Die had ze
een code gegeven waaraan te zien was bij welke inhoudsdeel de vragen horen.
Ik had in de planning één week staan voor het schrijven van de user stories, het opstellen van de
leerdoelen en het samenstellen van de theorie met de vragen daarbij. Met het samenstellen van de
theorie ben ik wel iets uitgelopen naar week twee. Dat heb ik in het verdere proces week ingehaald
doordat het implementeren van de e-leaning in aNewSpring minder tijd kostte dan verwacht.

6.3

Inhoud ontwikkelen

In deze paragraaf beschrijf ik het proces dat ik heb doorlopen bij het ontwikkelen van de inhoud
voor de e-learning. In subparagraaf 6.3.1 is meer te lezen over hoe ik te werk ben gegaan bij het
bedenken en maken van de beeldende en interactieve elementen voor de e-learning. Verder is in
paragraaf 6.3.2 te lezen over hoe ik alle theorie heb verzameld in de blueprint om dit vervolgens
online te kunnen zetten op aNewSpring. Over het implementeren van de stof in aNewSpring is
meer te lezen in paragraaf 6.3.3.

6.3.1 Beeldende en interactieve elementen bedenken en vormgeven
In de eerste versie van de blueprint ben ik verder gaan werken bij
het bedenken van de elementen die ik zou gaan gebruiken bij het
overdragen van de informatie. Hier stond immers alle informatie
in dat moest worden overgebracht.
Wanneer de deelnemer aan een nieuw hoofdstuk begint krijgt hij
een introductie te zien. De eerste slide van de blueprint gaf dus
weer wat er in de introductie moest komen te staan. Voor de
introductie stond al vast dat de avatar Sandra moest worden
gebruikt om het blok te introduceren. Sandra is eigenlijk een
voedingsassistent en heeft daarom voedsel in haar handen. Voor
mijn blok heb ik dit veranderd en heb Sandra handschoenen
aangegeven. Dit omdat deze vormgeving past bij het onderwerp
ziekenhuishygiëne. Zie Sandra met handschoenen in figuur 6.3.1.
figuur 6.3.1 Introductie
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De introductie wordt door Sandra aan de deelnemer ‘verteld’. Zo hoeft de deelnemer geen tekst te
lezen maar alleen te luisteren naar wat Sandra te vertellen heeft. Daarbij heb ik de belangrijkste
punten in tekst laten verschijnen naast Sandra zoals ook te zien is in figuur 6.3.1.
Na de introductie komt de inhoud van het hoofdstuk aan bod. Zo weet de deelnemer welke
onderwerpen er allemaal aan bod zullen komen.
Daarna ben ik begonnen met het bedenken van de rest van de animaties. Ik heb gekeken welke
informatie ik op welke manier ik aan de deelnemers wil aanbieden. Daarbij heb ik het lijstje gepakt
met daarop beschreven waarop ik moet letten bij het ontwikkelen van de e-learning voor deze
doelgroep en het lijstje waarop alle mogelijkheden met e-learning staan beschreven. Bij de
animaties waarbij veel informatie moest worden overgebracht, die nu dus nog uit veel tekst
bestonden, wilde ik een voice-over gebruiken. Anders zou de doelgroep te veel moeten lezen. Deze
teksten heb ik in een document uitgeschreven om vervolgens te versturen naar Damaris, de
persoon die de teksten inspreekt. Voor ik ze had verstuurd liet ik ze nog een keer nakijken door
Eva. Zij had nog gekeken naar de zinsopbouw en spelfouten. Bij de gemaakte fouten of dingen die
ik eventueel kon verbeteren had ze een aantekening aan de zijlijn gezet, zie figuur 6.3.2. Nadat ik
dit had verbeterd kon ik de teksten doorsturen naar Damaris. Zij sprak ze in en stuurde de voiceovers naar mijn e-mail. Deze kon ik downloaden en gebruiken in de animaties.

Figuur 6.3.2 Feedback teksten

Het duurde ongeveer een week voordat Damaris alle voice-overs had ingesproken en naar mij had
verstuurd. In de tussentijd kon ik vast beginnen met het animeren van de rest van de informatie
waarbij ik geen voice-over wilde gebruiken.
Mevrouw Baake had me verteld dat de medewerkers
van het ziekenhuis er niet stil bij staan hoe snel
bacteriën zich vermenigvuldigen als hier niets tegen
wordt gedaan. Het is belangrijk dat ze dit wel weten
zodat ze zich realiseren waarom het zo belangrijk is
om hygiënisch te werk te gaan. Aan de hand van deze
informatie wilde ik een animatie maken waarmee de
deelnemer zich beseft, hoe snel bacteriën zich
vermenigvuldigen. Elke 20 minuten verdubbelt een
bacterie zich. Ik heb een animatie gemaakt waarbij de
deelnemer op een knop moet drukken die steeds 20
minuten vooruit in de tijd springt. De animatie begint
met 1 bacterie. In figuur 6.3.3 is te zien tot hoeveel
bacteriën deze ene bacterie zich heeft
vermenigvuldigt in drie uur tijd. Deze animatie maakt
de deelnemer bewust van het feit hoe snel bacteriën
zich vermenigvuldigen.
Figuur 6.3.3 Animatie bacteriën
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Ik had al een tijd niet meer met Adobe Flash gewerkt. In het begin was het dus wel even puzzelen
naar hoe het allemaal ook al weer allemaal werkt. De andere grafische stagiairs hebben mij hier
veel mee geholpen en dankzij hun had ik het programma al snel weer onder de knie. Alleen met
Actionscript ben ik nooit heel sterk geweest. Ik heb daarom gevraagd om de Flash-bestanden van
de verschillende animaties en spelletjes die al bestonden. Hieruit heb ik de Actionscript codes
gekopieerd zodat ik deze kon aanpassen en gebruiken voor mijn eigen werkt.
Één van de leerdoelen van dit blok is dat de student weet in welke volgorde handhygiëne wordt
toegepast. Handhygiëne toepassen is onder te verdelen in handdesinfectie, dit wordt gedaan met
handenalcohol, en handreiniging, dit wordt gedaan met water en zeep. Om handhygiëne zo
effectief mogelijk toe te passen bestaat een bepaald stappenplan. Deze bestaat uit zes stappen. Ik
had twee filmpjes tot mijn beschikking die het stappenplan lieten zien van handdesinfectie en van
handreiniging. Deze twee filmpjes heb ik samen in één Prezi gezet. Op deze manier ziet de
deelnemer duidelijk dat er twee verschillende technieken bestaan. In de filmpjes zijn echte
personen te zien die de handelingen uitvoeren. Het filmpje geeft dus een realistisch beeld van hoe
de handelingen worden uitgevoerd. Het Bronovo had ook foto’s van de handelingen die moeten
worden uitgevoerd aangeleverd maar ik heb besloten de filmpjes te gebruiken omdat daarin beter
is te zien hoe de handelingen verlopen en elkaar opvolgen. Ook had de deelnemer zo zien hoelang
de handelingen ongeveer duren.
Om de deelnemer de volgorde van de stappen van het toepassen van handhygiëne te laten
oefenen, heb ik een spel gemaakt waarin de deelnemer de verschillende handelingen naar de juiste
stap moet slepen. Het Bronovo had mij de afbeeldingen aangeleverd van de verschillende
handelingen.
De code om dit spelletje te maken had ik uit een andere animatie gehaald. Met deze code was het
alleen zo dat wanneer de gebruiker een handeling naar de verkeerde stap sleepte de handeling
terug schoot naar zijn oorspronkelijke plek. Verder kreeg de gebruiker geen enkele feedback.
Daarom wilde ik een animatie maken die feedback gaf wanneer een handeling verkeerd werd
geplaatst. Na lang gepuzzeld te hebben met Actionscript was dit gelukt. In figuur 6.3.4 is het
resultaat van het spel te zien. Links onder staat de zes handelingen weegegeven in de vorm van
foto’s. Deze moeten worden gesleept naar het juiste nummer in de balk bovenin. Wanneer een
handeling niet naar de goede plek wordt gesleept krijgt de gebruiker een hint te zien rechts
onderin. Op deze manier zal de deelnemer meer leren van het spel.

Figuur 6.3.4 Spel momenten handhygiëne

Figuur 6.3.5 Spel schone en vuile taken

Op deze manier heb ik nog een spel gemaakt voor het onderdeel ziekenhuishygiëne. Zie figuur
6.3.5. Bij dit spel is het de bedoeling dat de deelnemer leert wat schone en wat vuile taken zijn. Dit
is belangrijk om te weten voor de facilitaire dienstverleners omdat zij tijdens het reinigen eerst de
schone taken moeten uitvoeren en daarna de vuile. Dit spel geeft geen hints omdat als het geen
schone taak is, het wel een vuile taak moet zijn. Als het spel is afgelopen wordt er vermeld “goed
gedaan!” en nog een keer dat eerst de schone en daarna de vuile taken moeten worden
uitgevoerd. De taken heb ik weergegeven in tekst met daarboven de handeling die wordt
uitgevoerd in beeld weergegeven. Op deze manier heeft de deelnemer er gelijk een beeld bij.
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In eerste instantie wilde ik zoveel mogelijk verschillende spellen maken zodat er veel variatie in de
e-learning zat dat het interessant zou houden. Maar na hier wat langer over na te hebben gedacht,
bedacht ik me dat dit helemaal niet handig zou zijn bij deze doelgroep. De meeste kunnen al niet
heel goed omgaan met een computer en dan zouden ze ook nog bij elk spel opnieuw moeten
uitzoeken hoe het werkt.
Naast deze twee spellen heb ik nog één spel gemaakt voor dit hoofdstuk. In principe werkt het
hetzelfde als voorgaande spellen, verschillende onderdelen moeten naar de juiste plek worden
gesleept, maar dan in een ander jasje gestoken.
De deelnemers moeten na het doorlopen van dit blok weten hoe ze een isolatiekamer horen te
betreden. Ze moeten voor het betreden van een isolatie kamer beschermende kleding aan doen in
de sluis. De sluis is de ruimte tussen de isoleerkamer en de gang van het ziekenhuis. De kleding
moet worden aangetrokken in een bepaalde volgorde. Voordat ze dit spel te zien krijgen hebben ze
de theorie hierover al gehad.
Mijn eerste idee voor dit spel was het weergeven van de verschillende beschermende kleding. De
gebruiker zou de kleding in de juiste volgorde moeten slepen, net als in de animatie voor
handhygiëne. Dit vond ik toch teveel van hetzelfde. Daarom ben ik andere manieren gaan
bedenken waarmee ik de deelnemer dit leerdoel zou kunnen laten toepassen op een zo praktisch
mogelijke manier. Toen heb ik een spel bedacht dat meer overeenkomt met de realiteit. Met dit
spel moeten de deelnemers de theorie toepassen door Sandra de beschermde kleding in de juiste
volgorde aan te doen. In figuur 6.3.6 is te spel te zien. De beschermende kleding is terug te vinden
in de sluis. Wanneer de speler de kleding op de juiste manier bij Sandra heeft aangetrokken zegt
Sandra: “Goed gedaan! Je mag nu de isolatiekamer in gaan”.
Bij elke animatie heb ik geprobeerd de deelnemer persoonlijk aan te spreken en erbij te betrekken.
Dit heb ik gedaan door de deelnemer aan te spreken met “je”. Een voorbeeld hiervan is “je mag nu
de isolatie kamer ingaan” in plaats van bijvoorbeeld “zo mag de isolatiekamer betreedt worden”.
Ook laat ik “goed gedaan!” naar voren komen bij elk spel wat goed is afgerond. Bij het onderzoek
naar de doelgroep kwam namelijk naar voren dat de doelgroep zich belangrijk en gewaardeerd
moet voelen om hen meer te motiveren.

Figuur 6.3.6 Spel beschermende kleding

Verdergaand door de informatie waarvoor ik geen voice-over zou gebruiken kwam ik weer bij de
stof die ging over wanneer de handen gedesinfecteerd (met handenalcohol) of gereinigd (met
water en zeep) moeten worden. Hiervan had het Bronovo een afbeelding bijgevoegd. Van deze
afbeelding heb ik een interactieve animatie gemaakt. Dit is te zien is in figuur 6.3.7. De
oorspronkelijk afbeelding is in het Engels geschreven. Dit had ik vertaald naar het Nederlands. Ik
heb dezelfde afbeelding overgenomen omdat de afbeelding duidelijk weergeeft op welke momenten
er handhygiëne moet worden toegepast. Ik heb als uitgangspunt voor deze animatie een “roll-over”
gebruikt. De deelnemer kan met zijn muis, die de vorm aan neemt van een loop, over de 5
verschillende pijlen gaan voor meer informatie. Wanneer de gebruiker met de loop op een pijl staat
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verschijnt onderin de animatie meer informatie over wanneer handhygiëne moet worden
toegepast, met daarbij een voorbeeld en waarom. Degene die al weten wanneer en waarom zij
handhygiëne moeten toepassen kunnen de afbeelding nog een keer bekijken maar kunnen de
aanvullende informatie gemakkelijk overslaan. Op deze manier heb ik rekening gehouden met het
feit dat de doelgroep verschilt in de kennis die ze hebben.
Hoe de animatie werkt heb ik steeds stap voor stap beschreven. Deze teksten zullen boven de
animaties komen te staan. De tekst boven voor de animatie die net is besproken luidt: “Bekijk op
de afbeelding hieronder wanneer je handhygiëne toepast. Ga met je muis over de 5 pijlen voor
meer uitleg en neem het goed door.”.

Figuur 6.3.7 Animatie momenten handhygiëne

Na het maken van deze animaties had ik de voice-overs van Damaris ontvangen. Hiermee kon ik
de introductie van het blok maken. Daarna ben ik begonnen aan de rest van de animaties.
Het eerste onderwerp van het blok ziekenhuishygiëne is huidflora. Huidflora is bacteriële flora die
altijd op het menselijk lichaam aanwezig is. Huidflora bestaat uit residente en transiënte huidflora.
De residente huidflora blijft de rest van je leven bij je en de transiënte huidflora krijg je van je
omgeving. Het is belangrijk dat de medewerkers van het Bronovo ziekenhuis hier meer over leren
omdat dit uitleg geeft over welke bacteriën zich verspreiden en op welke manier. De voice-over
legt dit allemaal uit. Ik heb daarbij heb ik de belangrijkste woorden in tekst weergegeven om deze
extra te benadrukken en daarbij afbeeldingen gebruikt zodat de deelnemers een beeld krijgen bij
het onderwerp. Omdat sommige animaties veel informatie geven, heb ik wanneer de animatie is
afgelopen de belangrijkste punten nog een keer samengevat weergegeven. Zie figuur 6.3.8.

32

Figuur 6.3.8 Samenvatting

Het zoveel mogelijk herhalen van de stof doet de deelnemers de stof herinneren. Dit heb ik gelezen
in een artikel over het geheugen, namelijk op:www.wetenschap.infonu.nl/anatomie/36609-hetgeheugen-werking-ligging-en-functie-binnen-de-hersenen.html.
In het huisstijl document heb ik toen opgenomen dat wanneer er veel informatie in één animatie
wordt gegeven, de animatie moet worden afgesloten met een samenvatting.
Op dezelfde manier heb ik de rest van de
animaties met voice-over gemaakt. Zo heb ik een
animatie gemaakt over hoe bacteriën groeien,
zich verdubbelen en verspreiden. Met deze
informatie weten de deelnemers wat ze kunnen
doen om dit tegen te kunnen gaan. De reden
waarom dit moet worden tegengegaan is omdat
het verspreiden van slechte bacteriën kan leiden
tot infectie. De daarop volgende animatie gaat
dan ook over ziekenhuisinfecties. Om te laten zien
hoe belangrijk hygiëne in een ziekenhuis is heb ik
duidelijk naar voren laten komen hoeveel
patiënten er jaarlijks een ziekenhuisinfectie
oplopen, tot hoeveel doden dit leidt per jaar en
hoeveel het een ziekenhuis kost om dit op te
lossen. In figuur 6.3.9 is te zien hoe ik dit heb
uitgebeeld. Om de cijfers over ziekenhuisinfecties
heen, heb ik echt bestaande krantenartikelen
geplaatst om de ernst van dit probleem aan de
deelnemer in te laten zien. Op deze manier wil ik
bereiken dat de deelnemers door krijgen dat er
wat aan het probleem moet worden gedaan.
Figuur 6.3.9 Animatie ziekenhuisinfecties

Na het geven van deze informatie geef ik aan dat hun deze cijfers kunnen verminderen door betere
handhygiëne toe te passen. Op deze manier wil ik de deelnemers belangrijk laten voelen in het
proces naar minder ziekenhuisinfecties. Uit het doelgroeponderzoek is gebleken dat dit belangrijk
voor hun is.
Naast de 5 momenten van handhygiëne in combinatie met contact met een patiënt, zijn er nog
andere momenten wanneer er handhygiëne moet worden toegepast zoals na het niezen of nadat er
naar het toilet is gegaan. Deze momenten heb ik opgesomd in een animatie door middel van tekst.
Eigenlijk had ik bij deze animatie ook beeld willen toevoegen alleen kwam ik erachter bij het
bekijken van mijn scrumboard dat ik de tijd die ik had voor het ontwikkelen van de animaties uit
het oog begon te verliezen. In figuur 6.3.10 is het scrumboard te zien. Per sprint kan op deze kon
ik op de website van Scrumwise aangegeven hoeveel tijd ik per sprint had te besteden. Op basis
daarvan maakt scumwise een “burndown”. Daarop kon ik zien hoe de voortgang verliep. In het
figuur is te zien dat ik bij het ontwikkelen van de animaties achter kom te lopen op de planning. Ik
moest dus hier en daar tijd gaan besparen. Het maken of zoeken van visualisatie kostte me veel
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tijd heb ik gemerkt. Ik heb er voor gekozen om bij deze animatie alleen tekst te gebruiken omdat
er veel animaties zijn met visualisaties over handhygiëne.

Figuur 6.3.10 Burndown

Naast het desinfecteren er zijn vier verschillende soorten situaties waarbij handschoenen moet
worden gedragen. In figuur 6.3.11 zijn deze vier situaries te zien. Hier had ik geen voice-over voor
laten maken omdat ik het programma Prezi hiervoor wilde gebruiken voor de afwisseling. Door
vernieuwing blijft de e-learning interessant. Ook is een Prezi interactiever dan een animatie met
een voice-over omdat de gebruiker als het ware door de Prezi heen moet lopen. Op deze manier
hoeft de deelnemer dus niet steeds alleen te kijken en te luisteren naar de e-learning maar is hij
ook interactief bezig met de e-learning. Wanneer de gebruiker de Prezi doorloopt, wordt er
ingezoomd op elke situatie. Wanneer de deelnemer deze heeft doorgenomen kan hij inzoomen op
de volgende situatie.

Figuur 6.3.11 Animatie ziekenhuisinfecties

Het Bronovo gaf aan dat de meeste medewerkers geen handhygiëne toepassen voor na het dragen
van handschoenen. Dit is nodig omdat bij het aantrekken van de handschoen je ook de buitenkant
van de handschoen aanraakt. Als je dan bacteriën op je handen hebt zitten, komen deze ook op de
buitenkant van de handschoen te zitten. Ook kunnen handschoenen minuscule gaatjes bevatten
waardoor bacteriën heen kunnen en bij het uitrekken van de handschoenen worden vaak de polsen
aangeraakt door de vingers. Om dit duidelijk te maken had het Bronovo een bruikbaar filmpje
aangeleverd die in ook in de Prezi heb gezet. In het filmpje heeft een persoon handschoenen aan
die worden ingesmeerd met verf. Wanneer de handschoenen worden uitgetrokken zie je dat de verf
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op de polsen komt. Dit is een heel duidelijk voorbeeld om het probleem weer te geven en de
deelnemers hiervan bewust te maken.
Vervolgens ben ik verder gegaan aan het
omzetten van de teksten informatie over de
isolatiekamer in animaties. Om goed te kunnen
uitleggen hoe de isolatiekamer precies in elkaar
zit heb ik een isolatiekamer ontworpen in
Photoshop. In eerste instantie was op opzoek
gegaan naar foto’s van een isolatiekamer voor
een realistisch beeld maar daar waren er geen
beschikbaar van. Uiteindelijk bleek de
isolatiekamer die ik heb ontworpen in Photoshop
beter te werken omdat ik deze zo kon maken dat
je ‘er door heen kan kijken’. Deze isolatiekamer
is te zien in figuur 6.3.12. Doordat je door de
isolatie kamer heen kan kijken, kon ik duidelijk
aangeven wat de verschillende ruimte zijn
zonder het overzicht van de isolatiekamer te
verliezen. Verder wordt in deze animatie
uitgelegd dat er beschermende kleding moet
worden gedragen voor het betreden van de
isolatiekamer en weer moet worden uitgetrokken
Figuur 6.3.12 Animatie isolatiekamer

voor het verlaten van de isolatiekamer omdat er geen bacteriën de isolatiekamer in of uit mogen
worden meegenomen. Hierop ga ik verder in met een volgende animatie maar introduceer de
deelnemer wel vast met welke verschillende kledingstukken er zijn. Het zijn namelijk best wat
kledingstukken om te onthouden en herhaling doet onthouden.
De volgorde waarop de werknemers de beschermende kleding moeten aan- en uittrekken is een
soort stappenplan. Voor het weergeven van de verschillende stappen is Prezi een goed middel om
de stappen overzichtelijk weer te geven. Eerst zie de deelnemer namelijk een overzicht van alle
stappen die er zijn, zie figuur 6.3.13. Daarna kan de gebruiker op elke handeling inzoomen om
deze beter te bekijken. Bij elke handeling heb ik afbeeldingen gebruikt om de handeling te
verduidelijken. Voor het aantrekken van beschermende kleding had het Bronovo ziekenhuis foto’s
aangeleverd die stap voor stap laten zien wat er aan moet worden getrokken en op welke manier.
Voor het uittrekken van de beschermende kleding was helaas geen beeldmateriaal en er was ook
geen tijd om deze te maken. Daarom ben ik opzoek gegaan naar afbeeldingen op het internet. Ik
heb de stappen die moeten worden doorlopen bij het uittrekken van de handschoenen in
beeldmateriaal gevonden. Die heb ik ook weer in combinatie met tekst gebruikt. Hoe de rest van
de beschermende kleding uitgetrokken moet worden heb ik alleen met tekst uitgelegd. Omdat het
alleen uit teksten bestond heb ik zo weinig mogelijk woorden gebruikt zodat de deelnemer die veel
hoeft te lezen, niet meer dan één zin per handeling.

Figuur 6.3.13 Prezi beschermende kleding
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Op dezelfde manier heb ik aan de deelnemers uitgelegd hoe zij te werk moeten gaan met de
microvezeldoek. Zie figuur 6.3.14. Deze doek wordt sindskort in het ziekenhuis gebruikt voor de
algemene schoonmaakwerkzaamheden. De foto’s die ik heb gebruikt om de handeling te
verduidelijken heb ik zelf gemaakt. Hier was namelijk nog geen beeldmateriaal van beschikbaar.
Van te voren had ik nog niet bepaald dat ik hier foto’s voor zou maken. Wanneer ik had bedacht
wat ik voor de e-learning zou gaan produceren, schreef ik daar nieuwe user story voor die op het
scrumboard kon worden geplaatst. Voorafgaand aan het stappenplan van het opvouwen van de
microvezel doek heb ik via een animatie met
een voice-over meer informatie gegeven over
waarom de microvezel doek is ingevoerd. Ik
heb de nadruk gelegt op waarom het gebruik
van de microvezeldoek efficienter is dan het
oude systeem. Daarbij heb ik voorbeelden
uitgebeeld waaruit blijkt dat het werkt. Zo
laat ik bijvoorbeeld zien dat de
micorvezeldoek gemakkelijk vlekken weghaalt
en bactieën aantrekt. Dit heb ik op deze
manier aangepakt omdat uit het
doelgroeponderzoek was gebleken dat er bij
deze doelgroep moet worden gezorgd voor
succeservaring. Nieuwe dingen leren maakt
namelijk onzeker. Ook is zo meteen de
toepasbaarheid van de doek duidelijk.
Figuur 6.3.14 Prezi microvezeldoek

Elke blok wordt afgesloten met een afsluiting waarin wordt weergegeven wat de deelnemer dit blok
allemaal heeft geleerd. Dit zorgt ook voor succeservaring en geloof in dat je als ouder persoon nog
wel wat bij kan leren.

6.3.2. Blueprint opmaken
Met het PowerPoint bestand met daarin de informatie die in de e-learning zo komen te staan, was
ik begonnen vanaf het moment dat ik de inhoud van de e-learning ging samenstellen. Toen
bestond elke slide nog uit tekst. Zie figuur 6.3.15. Dit heeft zich steeds meer gevormd naar de
definitieve blueprint. In figuur 6.3.16 is een slide uit de definitieve blueprint te zien.
Op deze slide zie je een afbeelding van de animatie staan waarin ik de informatie, in dit geval over
ziekenhuisinfecties, heb verwerkt. Dit heb ik gedaan zodat er geen verwarring kan ontstaan over
welke animatie bij welke slide hoort. Dit zou kunnen gebeuren omdat sommige onderwerpen een
aantal verschillende animaties hebben. Omdat het over hetzelfde onderwerp gaat lijken de namen
op elkaar. Verder is in de blueprint te zien wat er in aNewSpring komt te staan boven de animatie.
Dit is een korte introductie over het onderwerp waarna wordt verteld hoe de animatie moet worden
bedient. Deze tekst moest gecodeerd worden zodat dit vanuit de blueprint gelijk in aNewSpring kon
worden geplakt. De codering werd gedaan met HTML. Ik wist hoe dit werkte omdat ik op school al
had leren werken met HTML. Allen informatie die door middel van een voice-overs wordt
overgebracht, heb ik in tekst in PowerPoint toegevoegd op de plaats waar notities kunnen worden
geschreven. Zo hoeft niet de gehele animatie te worden bekeken wanneer je wil weten welke
informatie er in de animatie word gegeven. Daarnaast zie je helemaal bovenaan de blueprint een
tabel staan. Deze tabel geeft aan waar de content van deze slide over gaat en wat het leerdoel
ervan is. Hier werd later nog een code door de onderwijskundigen aan geven zodat duidelijk was
waar in aNewSpring deze informatie moet komen te staan en welke vragen bij dit inhoudsdeel
horen.
Voor elke slide die in aNewSpring zou komen te staan op ik op dezelfde manier als hierboven
besproken een slide in de blueprint opgemaakt. De gehele blueprint is te zien in bijlage G.
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figuur 6.3.15 Versie 1 blueprint

figuur 6.3.16 Definitieve blueprint

Op het moment dat de blueprint af was kon ik deze, met alle ontwikkelde animatie, naar Eva
sturen zodat zij de vragen erbij kon maken. Hierbij had ik alle afbeeldingen die ik had gebruikt in
de animaties meegestuurd die zij wellicht kon maken bij het opstellen van de vragen.
Ook de vragen werden in een blueprint gezet en gecodeerd. Dankzij deze code wist ik welke vragen
na welke informatie moesten komen te staan in aNewSpring.

6.3.3 Implementeren aNewSpring
Het zetten van alle stof, animaties en interactieve elementen ging heel vlot. Ik had hier een paar
dagen voor uitgetrokken maar binnen een halve dag stond alles online op aNewSpring. Dit kwam
vooral doordat ik alle informatie gemakkelijk vanuit de blueprint kon kopiëren en in aNewSpring
kon plakken. In figuur 6.3.17 is te zien hoe de achterkant van aNewSpring eruit ziet. Hier heb ik de
teksten ingezet die boven de animatie moesten komen te staan en de animatie zelf in geüpload.
Na een druk op de knop “publiceer” kwam het eruit te zien zoals figuur 6.3.18 weergeeft.

figuur 6.3.17 Achterkant aNewSpring

figuur 6.3.18 Voorkant aNewSpring
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Ook de vragen moest ik invoeren in aNewSpring. Daarbij moest ik aanvinken wat het juiste
antwoord is en de feedback genereren voor wanneer er een fout antwoord wordt gegeven.
Wanneer de deelnemer het antwoord op de vraag niet weet te beantwoorden kan de deelnemer
klikken op meer informatie. Dan komt de bijbehorende informatie naar boven en kunnen zij de
animatie daarvan nog een keer bekijken. De vragen moesten dus ook gekoppeld worden aan de
informatie die erbij hoort. Hier bestonden allemaal standaard functies voor in aNewSpring en was
daarom ook snel gedaan.
De vragen kwamen eruit te zien zoals te zien is in figuur 6.3.19

figuur 6.3.19 Vraag in aNewSpring

Het hoofdstuk moest nog wel gepubliceerd worden in het blok van de opleiding facilitair
dienstverlener. Dit werd gedaan door Damaris wanneer de deelnemers aan dit hoofdstuk toe
waren. Het hoofdstuk ziekenhuishygiëne werd als eerst gepubliceerd in de opleiding van het
Diaconessenhuis Leiden en daarna in de e-learning van het Bronovo ziekenhuis.

6.4

Testen en verbeteren

Na de ontwikkelde e-learning online te hebben gezet kon ik deze presenteren aan de
opdrachtgevers door middel van een sprint demo. Hierover is meer te lezen in subparagraaf 6.4.1.
Vervolgens heb ik de e-learning getest op de leerdoelen waarover meer te lezen is in subparagraaf
6.4.2. In subparagraaf 6.4.3 is te lezen hoe ik aan de hand van de feedback op mijn presentatie en
de resultaten die uit de test zijn gekomen, de e-learning heb verbeterd.

6.4.1 Sprint demo
Een onderdeel van de methode Scrum is de “sprint demo”. In deze demo heb ik aan de
opdrachtgevers, Roland en mevrouw Baake van het Bronovo ziekenhuis, het werk dat ik heb
ontwikkeld tijdens mijn eerste sprint gedemonstreerd. Ik had met hun een afspraak gemaakt om
de demo te geven op het kantoor van Threewise. We hebben met z’n drieën de gehele demo
doorlopen.
Over de vormgeving waren ze beide tevreden. Mevrouw Baake vertelde me dat het de doelgroep
waarschijnlijk zal aanspreken. Ook de spelletjes vond ze erg leuk en zei dat deze handig zijn voor
het oefenen van de stof. Over de inhoud en de vragen had ze wel een aantal opmerkingen. Deze
opmerkingen gingen vooral over de formulering van de informatie.
Zo had ik in de eerste versie van mijn animatie staan dat de transiënte huidflora uit slechte
bacteriën bestaan en de residente uit goede. Beide huidflora kunnen uit goed en slechte bacteriën
bestaan, alleen de transiënte huidflora kan de slechte bacteriën overdragen en dus ook alleen de
transiënte huidflora kan ziekenhuisinfecties overbrengen. Deze informatie had ik zelf verkeerd
geïnterpreteerd. Deze informatie moest dus worden aangepast en ook de vragen die daarbij
gemaakt zijn. Dit was ook het geval met de naam van het hoofdstuk. Roland had mij verteld dat
het hoofdstuk ziekenhuishygiëne zou heten en zo is het blok ook bij andere instellingen
gepubliceerd, alleen mevrouw Baake wilde dat de titel van het blok “infectie preventie” zou heten.
Er moest dus een aparte introductie voor het Bronovo ziekenhuis worden gemaakt.
De rest van de foutjes zaten vooral in de formulering van de vragen. Al de nummers van de vragen
heb ik genoteerd en erbij geschreven wat er moest worden aangepast.
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6.4.2 Leerdoelen testen
Om te testen of het blok dat ik heb ontwikkeld over ziekenhuishygiëne voor de opleiding facilitair
dienstverlener, de vooraf bepaalde leerdoelen heeft overgebracht op de deelnemers, zou ik in
eerste instantie het blok testen met personen die dezelfde eigenschappen als de doelgroep bezitten
zoals leerniveau en leeftijd. Hier was ik aan begonnen met twee testpersonen tot ik van Threewise
hoorde dat het hoofdstuk ziekenhuishygiëne al was gemaakt door een aantal deelnemers.

figuur 6.4.1 Resultaten

Toen ben ik gaan kijken naar de resultaten die per deelnemer op zijn geslagen in aNewSpring. In
totaal hadden 18 deelnemers het blok ziekenhuishygiëne afgerond. In aNewspring was een
overzicht van alle deelnemers te zien met daarnaast de behaalde resultaten per blok van de
opleiding facilitair dienstverlener. Wanneer je een blok opent dat door een deelnemer is gemaakt
krijg je het aantal correcte en incorrecte antwoorden van de deelnemer te zien zoals in figuur 6.4.1
staat weergegeven. Verder kan je in aNewSpring per vraag zien welk antwoord de deelnemers
hebben geven, zie figuur 6.4.2. Het blok ziekenhuishygiëne bevat 165 vragen. De deelnemers
krijgen één punt per goed beantwoordde vraag. Alle deelnemers hebben het blok voldoende
afgesloten. Degene met de meeste fouten had 35 vragen incorrect beantwoord en degene met de
minste fouten had 11 vragen verkeerd beantwoord. Het blok was dus tot nu toe erg goed gemaakt.

figuur 6.4.2 Gegeven antwoord

Van tien willekeurige deelnemers heb ik alle door hun gemaakte vragen in de e-learning
doorgelopen en elke fout beantwoorde vraag genoteerd. Wanneer een zelfde vraag nog een keer
verkeerd werd beantwoord telde ik deze bij elkaar op. Hierbij heb ik de fout beantwoorde vragen
van de persoonlijke test ook opgeteld. Met hun had ik namelijk ook alle vragen doorlopen en de
resultaten hiervan bijgehouden.
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Bij de persoonlijke test kon ik vragen stellen, bijvoorbeeld over waarom ze een vraag niet goed
hadden of wat ze van het blok vonden. Wat me vooral bij deze test was opgevallen, is dat in
eerste instantie ze niet wisten wat ze aan moesten met de spelletjes. Vooral dat er iets worden
‘opgepakt en gesleept’ moest worden snapte ze niet. Maar naar daar even mee gestoeid te hebben
kwamen ze er al snel achter hoe het werkte. Wanneer daarna een spel langs kwam, vonden het
juist erg leuk om deze te maken omdat ze nu wisten hoe het werkte.
In bijlage G, testresultaten, zijn alle fout beantwoorde vragen per onderdeel te zien met daarbij
hoevaak deze vragen fout beantwoord zijn. De vragen die door vijf personen of meer verkeerd zijn
beantwoord heb ik daaruit gehaald. Dat zijn de volgende negen vragen:











Welke stelling over de verspreiding van bacteriën is waar?
Welke stelling over het soort bacteriën is waar?
Welke stelling over het aantal bacteriën is waar?
Welke stelling over bacteriën en plastic is waar?
Vóór het dragen van handschoenen moet je je handen desinfecteren. Waar/niet
waar?
Wanneer trek je de beschermende jas uit als je de isolatiekamer verlaat?
Welke reden past bij reinigen om uiterlijke verzorging?
Wanneer gebruik je een microvezeldoek met sop?
Waar pas je handhygiëne toe als je de isolatiekamer verlaat?

Deze vragen zijn door bijna de helft van de testpersonen verkeerd beantwoord. De
onderwijskundigen hadden mij verteld dat als de helft van de testpersonen een vraag fout
beantwoorden er waarschijnlijk iets mis is met de vraag of de gegeven informatie. Hierover heb ik
helaas geen theorieën over kunnen vinden en had ik ook geen tijd om hier verder naar toe zoeken.
In de volgende paragraaf is te lezen op welke manier ik heb gekeken naar wat er mis is met de
vraag of informatie en hoe ik dit heb aangepast.

6.4.3 Feedback en testresultaten verwerken
Aan de hand van de feedback die op ik de e-learning heb gekregen tijdens de sprint demo heb ik
de e-learning aangepast. Omdat van sommige animaties met voice-over de inhoud verandert
moest worden, moest de voice-over opnieuw worden ingesproken. De nieuwe voice-overs had ik
weer in de animatie gezet en de teksten en afbeeldingen daarop aangepast.
Vervolgens ben ik verder gegaan met het aanpassen van de foute vragen die mevrouw Baake uit
de e-learning had gehaald. In sommige gevallen moest er alleen één antwoord verandert worden
en in andere gevallen moest de vraag opnieuw worden geformuleerd.
Na het verbeteren van de e-learning aan de hand van de feedback, ben ik gaan onderzoeken naar
wat er verkeerd is met de veel fout beantwoordde vragen die uit de test zijn voortgekomen. Het
leerdoel waartoe deze vragen behoren is waarschijnlijk niet goed overgekomen en daarom moet de
informatie hierover worden aangepast.
De eerste vraag die de helft van de geteste deelnemers fout hadden, waarvan het wel belangrijk is
dat de deelnemers deze informatie kennen, is:
Welke stelling over de verspreiding van bacteriën is waar?
a) Bacteriën verspreiden zich via direct en indirect contact.
b) Bacteriën verspreiden zich alleen via indirect contact.
c) Bacteriën verspreiden zich alleen via direct contact.
Het goede antwoord is a, maar de meeste deelnemers antwoordde c. In de animatie wordt deze
informatie aangegeven doormiddel van tekst en geluid, zie figuur 6.4.2. Wat de verwarring bij de
deelnemer kan hebben opgeroepen is de informatie die bij transiënte huidflora wordt gegeven.
Daar wordt namelijk gezegd dat transiënte huidflora meestal worden overgebracht via direct
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contact. Dit stuk moet dus eruit worden gehaald, want transiënte huidflora kan net zo goed via
indirect contact worden verspreid en via de lucht.

figuur 6.4.2 Gegeven informatie

De tweede vraag waar aanpassingen aan gemaakt moeten worden om de leerdoelen te behalen is:
Welke stelling over het soort bacteriën is waar?
a) Elke infectie kan door meerdere bacteriën veroorzaakt worden.
b) Elke infectie wordt veroorzaakt door een andere bacterie.
c) Elke bacterie kan meerdere infecties veroorzaken.
Het juiste antwoord is b maar er werd vooral antwoord a gegeven. Dit is niet raar omdat a eigenlijk
ook juist is. Een infectie kan ook door meerder bacteriën worden veroorzaakt, alleen niet door
verschillende bacteriën. Dit antwoord heb ik dan ook daarin veranderd.
De volgende vraag die veel fout werden beantwoord door de deelnemers is:
Welke stelling over het aantal bacteriën is waar?
a) Hoe meer bacteriën nodig zijn voor een infectie, hoe sneller deze geneest.
b) Voor sommige infecties zijn meer bacteriën nodig dan voor andere.
c) Voor een infectie zijn er maar een paar bacteriën nodig.
Het juiste antwoord op deze vraag is antwoord b. Veel deelnemers dachten dat c het juiste
antwoord was. De informatie die bij deze vraag hoor is: “De tweede factor zijn het aantal
bacteriën. Voor sommige infecties zijn meer bacteriën nodig dan voor anderen.” Deze informatie
kan worden verduidelijkt door de verschillende infecties weer te geven met daarbij de verschillende
aantallen in bacteriën afgebeeld, zie figuur 6.4.3 zodat de deelnemer een duidelijker beeld krijgt bij
wat wordt bedoelt met “voor sommige infecties zijn meer bacteriën nodig dan voor anderen”.

figuur 6.4.3 Verandering animatie

Ook is het belangrijk dat de deelnemers de volgende vraag goed kunnen beantwoorden en heeft
daarom aanpassingen nodig:
Vóór het dragen van handschoenen moet je je handen desinfecteren. Waar/niet waar?

a) waar
b) niet waar
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Het juiste antwoord is a, maar meer dan de helft van de willekeurige deelnemers waarvan ik de
resultaten heb bekeken antwoordde b. De vrouw van het Bronovo had me al verteld dat de
werknemers denken dat handhygiëne niet hoeft worden toegepast voor of na het dragen van de
handschoenen. Ik heb wel vermeld dat er voor en na het dragen van de handschoenen
handhygiëne moet worden toegepast, maar alleen toegelicht waarom na het dragen van de
handschoenen handhygiëne moet worden toegepast. Dit heb ik aangepast en extra informatie
gegeven over waarom er voor het aantrekken van de handschoenen de handen moeten worden
gedesinfecteerd. Ook heb ik de voor en na in de tekst benadrukt door het een andere kleur te
geven. Zie figuur 6.4.4.

figuur 6.4.4 Extra informatie toegevoegd

De volgende vraag behoort ook tot de leerdoelen. Daarom is het van belang dat de deelnemer op
de volgende vraag het juiste antwoord kan geven:
Wanneer trek je de beschermende jas uit als je de isolatiekamer verlaat?
a) gelijk nadat je je handschoenen hebt weg gegooid
b) gelijk nadat je handhygiëne hebt toegepast
c) gelijk nadat je je muts hebt afgedaan
Het juiste antwoord op deze vraag is a, stond aangegeven in aNewSpring, terwijl de meeste
antwoord c gaven. Na het bekijken van de informatie die hierover wordt gegeven blijkt dat c ook
het juist antwoord is. Er was dus verkeerd ingevoerd wat het juiste antwoord was. Dit heb ik
meteen aangepast zoals te zien is in figuur 6.4.5.

figuur 6.4.5 Verbeterde vraag

De volgende vraag is ook vaak verkeerd beantwoordde vraag is:
Waar pas je handhygiëne toe als je de isolatiekamer verlaat?
a) in de isolatiekamer
b) voor de isolatiekamer
c) in het toilet
Het juiste antwoord op deze vraag is b, toch hebben de meeste a geantwoord. Dit komt
waarschijnlijk door de formulering van het antwoord. Voor de isolatiekamer wordt mee bedoelt in
de sluis en wanneer de isolatiekamer geen sluis heeft, gelijk voor de isolatiekamer. Dat er 2
soorten isolatiekamers zijn brengt verwarring mee. Het juiste antwoord kan voor meer
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duidelijkheid als volgt worden beschreven: “in de sluis of meteen voor de isolatiekamer zonder
sluis”.
Na het bekijken van de volgende vraag ik me af of deze niet verkeerd is gesteld. De vraag is:
Wanneer gebruik je een microvezeldoekje met sop?
a) bij losliggend vuil
b) bij aangekoekt vuil
c) nooit
d) altijd
Het juiste antwoord is ‘nooit’ terwijl in de theorie wordt wel gezegd dat een kalkreiniger gebruikt
mag worden bij sterk aangehecht vuil en bij toiletpotten en urinoirs. Hierbij kan verwarring
ontstaan omdat het niet duidelijk is dat sop niet hetzelfde is als een kalkreiniger. Ook kan
verwarring ontstaan over of aangekoekt vuil hetzelfde is als sterk aangehecht vuil. Ik heb daarom
de vraag verandert naar:
Wanneer gebruik je een microverzeldoek met kalkreiniger?
a) nooit
b) bij sterk aangehecht vuil en bij toiletpotten en urinoirs
c) altijd
d) bij losliggend vuil

Nog een vraag die veel fout werd beantwoord is:
Welke stelling over bacteriën en plastic is waar?
a) Van plastic kunnen bacteriën niet meer verwijderd worden.
b) Bacteriën kunnen op plastic niet overleven.
c) Plastic trekt bacteriën aan.
Het goede antwoord is a, maar veel deelnemers antwoordde met b en c. Deze vraag is
waarschijnlijk fout beantwoord omdat deze informatie niet in de theorie staat. De vraag is dus
moeten de deelnemers dit weten. Het leerdoel over micro-organisme luidt: “De student weet wat
micro-organisme zijn en hoe deze zich vermenigvuldigen en verplaatsen. Met deze informatie weet
de student ook hoe de verspreiding van bacteriën kan worden tegengegaan.” Deze informatie kan
het leerdoel wel ondersteunen. Daarom heb ik deze informatie toegevoegd aan de uitleg over
handschoenen geven, zodat de student dan weet waarom handschoenen na gebruik gelijk
weggegooid moeten worden.
De laatste vraag die veel fout beantwoord werd steunt ook indirect het leerdoel:
Welke reden past bij reinigen om uiterlijke verzorging?
a) Een omgeving zonder vuil slijt minder snel.
b) Een hygiënische omgeving voorkomt ziekenhuisinfecties.
c) Een opgeruimde omgeving vinden mensen prettig.

Het goede antwoord is c, maar de meeste deelnemers antwoordde b. Waarschijnlijk omdat het in
dit blok gaat over het voorkomen van ziekenhuisinfecties. Het is belangrijk dat de deelnemers
weten dat reinigen gaat om veiligheid m.b.t. ziekenhuisinfecties. Dat reinigen gebeurt om uiterlijke
verzorging is meer algemene informatie. Ik heb de vraag verwijderd in plaats van informatie
hierover toe te voegen. De onderwijskundigen waren het hiermee eens.

6.5

Retrospective

Een onderdeel van Scrum is de Retrospective. Dit houdt in dat je met het team waaraan je aan een
sprint hebt gewerkt evalueert over de sprint. Je gaat kijken naar wat goed is gegaan en wat minder
goed en daaruit wordt de conclusie getrokken over wat er de volgende sprint beter kan. Dit wordt
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na elke sprint gedaan. Omdat ik uiteindelijk zonder team heb gewerkt heb ik de retrospective
alleen gedaan.
Hieruit is het volgende gekomen:



Sommige informatie heb ik zelf verkeerd begrepen en daarom verkeerd uitgelegd in de
e-learning. De volgende sprint wil ik dit voorkomen door vaker met de opdrachtgever
te controleren of ik de stof goed begrepen heb.
Tijdens het ontwikkelen van de animaties kwam ik iets achter op schema te lopen
omdat ik soms te lang met één animatie bezig was. Bij de volgende sprint ga ik iets
strenger kijken naar de prioriteit van de animatie. Aan de hand daarvan zal ik een
bepaalde tijd aan de animatie geven om er aan te werken. Ik zal beter proberen in te
schatten wat ik in die tijd kan maken.

44

Tijdens de tweede sprint van mijn afstudeerstage heb ik de e-learning voor voedingsleer
ontwikkeld. In dit hoofdstuk beschrijf ik het proces dat ik heb doorlopen tijdens deze sprint. Dit
proces is ongeveer gelijk aan het proces van de eerste sprint. Alle producten die uit deze sprint
voort zijn gekomen voor de e-learning zijn te zien in bijlage J, op de CD in de map voedingsleer.

7.1

User stories schrijven

Ook bij deze sprint ben ik begonnen met het schrijven van de user stories. Voor deze sprint had ik
minder tijd dan de vorige, namelijk 18 dagen. Dit is gebaseerd op de planning die ik gemaakt heb
voor mijn afstuderen. Voor dit blok had ik minder tijd uitgetrokken omdat de stof die in de elearning zou moeten komen te staan al beschikbaar was in de vorm van een document. De 18
dagen die ik had voor het ontwikkelen van de e-learning heb ik verdeeld over de activiteiten die ik
hiervoor moest uitvoeren. In figuur 7.1.1 zijn al deze activiteiten te zien met het aantal dagen
erachter die ik hiervoor had uitgetrokken. Deze activiteiten heb ik weer onderverdeeld in user
stories en op het scrumboard geplaatst.

figuur 7.1.1 Activiteiten

De acht dagen die ik had voor het vormgeven van de animaties zou krap worden zonder de hulp
van de andere twee grafische stagiairs. Ik had met hun en de onderwijskundigen overlegd over wat
zij voor mij zouden kunnen doen dit blok. Het was niet zeker of zij tijd zouden hebben voor het
uitwerken van enkele beeldende en interactieve elementen die ik had bedacht. Dit was nog niet
zeker omdat de e-learning voor de onderwijskundigen eerder gepubliceerd moest worden en dat
dus prioriteit had. Wanneer ze tijd over zouden hebben konden ze mij helpen. Ik had ze daarom
uitgenodigd voor mijn scrumboard. Daarop kan je namelijk met meerder mensen werken. Wanneer
hun tijd hadden voor het maken van een animatie, kon ik een user story toewijzen aan één van
hun. Hun zouden dan op het scrumboard aan kunnen geven waar ze waren met de ontwikkeling
ervan. Uiteindelijk is hier weinig gebruikt van gemaakt omdat ze toch geen tijd over hadden.

7.2 Inhoud samenstellen
Alles wat de deelnemers van de opleiding facilitair diensterlener moesten weten over voeding en
dieetleer was door een diëtist van Threewise samengesteld in een document. Dit was een
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document van 35 pagina’s vol tekst. Tijdens het samenstellen van de indeling van de hoofdstukken
is er besloten dat de onderwerpen voeding- en dieetleer van elkaar te scheiden en elk in een apart
hoofdstuk aan te bieden. Bij de tweede sprint heb ik daarom eerst het deel over voedingsleer uit
het document gebruikt. Aan de hand van het document heb ik leerdoelen opgesteld en aan de hand
van deze leerdoelen de theorie samengevat. Hierover is meer te lezen in de volgende paragraven.

7.2.1 Leerdoelen opstellen
Voordat ik begon aan de volgende sprint heb ik overleg met Roland over wat er precies in dit blok
zou moeten komen te staan. Hij vertelde me dat de deelnemer in principe alles moet weten wat er
in het document staat.
Vervolgens heb ik het gehele document heb ik doorgelezen. In het bestand stonden een aantal
onderwerpen waarvan ik dacht dat deze bij dieetleer hoorde, zoals de Nederlandse
voedingsnormen. Een diëtist stelt een dieet op aan de hand van deze normen en daarom is het ook
logischer om deze informatie bij dieetleer te vermelden. Hierover heb ik natuurlijk overlegd met de
onderwijskundigen en zij waren het er mee eens. Ook werd voeding en levensovertuiging
verplaatst naar dieetleer. Dat was al duidelijk na het samenstellen van de indeling van de
hoofdstukken.
De overgebleven informatie heb ik onderverdeel in categorieën. In eerste instantie stond er ook
nog een leerdoel over spijsvertering in. Hierover stond namelijk veel informatie over in het
document. Uiteindelijk zoveel dat het teveel was om dit in het hoofdstuk voedingsleer te zetten.
Daarom hebben we de stof over spijsvertering maar het hoofdstuk anatomie verplaatst.
De leerdoelen hieronder te lezen met de opgestelde leerdoelen erachter. Deze zijn ook terug te
lezen in bijlage F, leerdoelen.
Voedingsstoffen - De student weet welke verschillende voedingsstoffen er bestaan en wat
de belangrijkste functies zijn van deze stoffen in het lichaam. Ook weet de student of de
voedingsstoffen macro of micro stoffen zijn.
Energie - De student weet hoe het lichaam energie binnen krijgt en verbruikt.
Schijf van vijf - De student weet wat de schijf van vijf is, waarvoor de schijf van vijf dient
en waaruit deze bestaat.
Gezonde voeding - De student weet wat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is voor
een gezonde voeding.
Deze leerdoelen heb ik in de rest van de sprint veel gebruikt bij het opstellen van de theorie en het
bedenken van de animaties en spellen. Bij alles wat ik ontwikkelde kon ik mijzelf afvragen of ik
daarmee het leerdoel overbreng.

7.2.2 Theorie en vragen samenstellen
Alles wat qua theorie in het document stond moest in de e-learning komen te staan. Om dit
allemaal te animeren aan de hand van de manier waarop de informatie nu beschreven stond, zou
veel te veel werk zijn en het blok ook veel te lang maken. De stof moest dus heel goed worden
samengevat en daarmee ingekort.
Dit kostte mij veel tijd. Ten eerste omdat het een hoop tekst was om samen te vatten en ten
tweede omdat de tekst moeilijke termen bevatte waarvan ik moest opzoeken en navragen wat
deze betekende of wat er mee bedoelt werd. Deze termen en sommige teksten waren ook te
moeilijk voor de doelgroep om te begrijpen. De teksten moesten worden omgeschreven naar het
taalniveau b1.
Binnen de vier dagen die ik de user story “theorie samenstellen” had toegewezen, was het me niet
gelukt om deze te voltooien. Ik heb er drie dagen langer over gedaan.
Omdat Eva niet aanwezig was in de periode dat ik mijn tweede sprint heb ontwikkeld, kon zij de
vragen niet voor mij opstellen. Dit zou Claire, de andere onderwijskundige van Threewise, van haar
overnemen. Ik had dan ook de theorie, die ik samen had gesteld voor voedingsleer in de vorm van
tekst, naar haar gestuurd voor feedback hierop. Dit had ik niet meer naar Roland gestuurd omdat
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hij me had verteld dat ik dit kon laten nakijken door de onderwijskundigen. Claire had nog een
aantal verbeterpunten doorgegeven op taalgebruik maar vond de informatie verder goed. Wel had
ze nog wat opmerkingen over de indeling van de hoofdstukken. Ik had de volgende
hoofdstukindeling: Voedingsstoffen, energie, de schijf van vijf, gezonde voeding en spijsvertering.
Spijsvertering werd later in het proces pas geschrapt. Claire wees me erop dat energie voortkomt
uit voedingsstoffen en dit daarom tot één hoofdstuk gemaakt kon worden. Dit was hetzelfde geval
bij de schrijf van vijf. De schrijf van vijf draagt bij aan een gezonde voeding en kan daarom samen
met de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid onder het hoofdstuk gezonde voeding worden geplaatst.
Ook wees ze me erop dat er veel verschillende voedingsstoffen zijn en daarom deze beter kon
onderverdelen in subhoofdstukken van micro- en macro voedingsstoffen. Het hoofdstuk
spijsvertering kon blijven staan. Het blok voedingsleer bestond nu dus uit:
Voedingsstoffen
- Microvoedingsstoffen
- Macrovoedingsstoffen
- Energie
Gezonde voeding
- De schijf van vijf
- De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
- Gezonde aandachtspunten
Spijsvertering
Ook Claire zou pas de vragen opstellen bij de theorie wanneer ik de animaties van het hoofdstuk
voedingsleer af zou hebben. Op dat moment heb ik haar alle theorie, animaties, spelletjes en
bruikbare afbeeldingen gestuurd waarmee ze de vragen bij dit blok heeft ontwikkeld.

7.3

Inhoud ontwikkelen

Nadat ik de theorie had samengesteld kon ik beginnen met het omzetten van de tekst in beeldende
en interactieve elementen. Op welke manier ik deze heb bedacht en vormgegeven is te lezen in de
eerst subparagraaf. In de daarop volgende subparagraaf beschrijf ik hoe alle informatie, animaties
en spellen bijeen zijn gekomen in de blueprint. In de laatste subparagraaf staat hoe het
implementeren van de stof in aNewSpring is verlopen.

7.3.1 Beeldende en interactieve elementen bedenken en vormgeven
Omdat ik iets achterlopend op de planning moest beginnen aan het bedenken en vormgeven van
de animaties en de grafische stagiairs mij hier waarschijnlijk weer niet bij konden helpen, heb ik
mijn planning opnieuw bekeken. Voor deze activiteiten had ik tien dagen staan. Dit zou krap
worden. Ook heb ik vast vooruitgekeken naar het onderdeel dieetleer. De informatie voor dat blok
stond in hetzelfde document en zou daarom waarschijnlijk op dezelfde problemen stuitten. Ik wilde
liever niet minder tijd inplannen voor het ontwikkelen van de e-learning. Daarom heb ik mijn
stagebegeleiders vanuit school gemaild en dit probleem voorgelegd. Ik heb gezegd dat als ik alle
werkzaamheden volledig wil uitvoeren, ik het waarschijnlijk niet meer red om het blok dieetleer te
testen en te verbeteren. Ik kreeg daarop het antwoord terug dat zij het goed vinden als ik het
testen van dieetleer niet meer uit zal voeren omdat ik dat al twee keer eerder heb gedaan. Zij
zeiden dat ze liever hadden dat ik mijn energie in het ontwerpen zou stoppen. Dit ging ik dan ook
doen en heb mijn planning hierop aangepast.
Bij het bedenken van de animaties heb ik er weer voor gekozen de lange stukken tekst in te laten
spreken zodat er weinig gelezen door de doelgroep zou hoeven worden.
In de tijd de tijd dat de voice-overs werden ingesproken heb ik gekeken naar wat voor spelletjes ik
bij deze theorie kan maken om de theorie te oefenen. Het eerste deel van het hoofdstuk gaat over
voedingsmiddelen. De deelnemer zal daarbij kennis maken met alle voedingsstoffen. Elke
voedingsstof heeft zijn eigen eigenschappen. Hiermee kon ik een spel ontwikkelen waarbij de
deelnemer voedingsstofeigenschappen met de bijbehorende voedingstof moet verbinden. Omdat ik
vorige sprint met het testen met de testpersonen erachter kwam dat er niet meteen begrepen werd
dat het ene stuk naar het andere gesleept moest worden, heb ik bij dit spel gebruik gemaakt van
de vormgeving van puzzelstukken om de informatie in te zetten. Iedereen weet wat een puzzelstuk
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is en dat deze verboden moet worden met een ander puzzelstuk. Op deze manier hoop ik dit
probleem verholpen te hebben. In figuur 7.2.1 is het spel te zien.

figuur 7.2.1 Puzzel voedingsstoffen

In de theorie staat vermeld dat voedingsstoffen onder te
verdelen zijn in micro- en macro stoffen. Hier bij heb ik
ook een spel verzonnen. Ik wilde voor de afwisseling iets
anders dan een drag and drop maar wel iets dat
gemakkelijk te bedienen is maken. Ik heb een spel
gemaakt waarin de deelnemer moet aanklikken wat
micro- of macrovoedingsstoffen zijn. Daarbij worden alle
voedingsstoffen weergegeven waarop de gebruiker kan
klikken. Als de juiste voedingsstof is aangeklikt komt er
een vinkje bij te staan, wanneer de verkeerde wordt
aangeklikt een kruis. Zie figuur 7.2.2. Pas wanneer er bij
de vraag “wat zijn macrovoedingsstoffen?” de vier goede
voedingsstoffen zijn aangeklikt kan de gebruiker naar
heet volgende scherm waarin gevraagd wordt de vier
microvoedingsstoffen aan te klikken.
figuur 7.2.2 Spel Mirco- en macrovoedingsstoffen

Intussen waren de voice-overs naar mij gemaild. Ik kon nu de animaties gaan ontwikkelen die de
informatie voor deze spelletjes zou geven.
Eerst heb ik de introductie gemaakt. Daarbij heb ik weer
gebruikt gemaakt van Sandra, nu wel met het eten in
haar handen, en een voice-over . Daarbij heb ik de
belangrijkste punten weergegeven in tekst en soms een
visualisatie erbij gemaakt wanneer dit zou bijdragen aan
het verduidelijken van de tekst. Zo is in figuur 7.2.3 te
zien op welke manier ik heb uitgebeeld dat de
hoeveelheid die je nodig hebt per voedingsstof verschilt.
Na het maken van de introductie ben ik begonnen aan
de theorie over voedingsstoffen.

figuur 7.2.3 Visualisatie introductie
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Vooraf aan de informatie over voedingsstoffen zelf heb ik een introductie gemaakt over waarvoor
voedingsstoffen dienen en verteld dat ze in macro- en microvoedingstoffen kunnen worden
onderverdeelt. Voedingsstoffen krijgen we binnen via onze voeding. Bij deze informatie wilde ik
dan ook iemand afbeelden die aan het eten is. Omdat ik weet niet hoe een filmpje in Flash kan
worden gezet, heb er daarom voor gekozen iemand snel achterelkaar te fotograven die aan het
eten is. Deze foto’s heb ik in Flash achterelkaar geplakt waardoor het een filmpje lijkt waarop
iemand aan het eten is. De macro- en microvoedingsstoffen heb ik gevisualiseerd met een foto van
het product waar de voedingsstoffen zich ik bevinden. Daarbij heb ik wel in tekst gezet om welke
voedingsstof het gaat. Zie figuur 7.2.4. Op deze manier wordt de deelnemer al gelijk geïnformeerd
in welke producten de voedingsstoffen zitten.

figuur 7.2.3 Voedingsstoffen

Vervolgens heb ik in een animatie over de
macrovoedingsstoffen, elke macrovoedingsstof toegelicht.
Met de afbeeldingen die ik ook in de vorige animatie had
gebruikt heb ik een soort menu gemaakt. Zie figuur 7.2.4.
De deelnemers kunnen op elke voedingsstof klikken voor
meer informatie die doormiddel van tekst, afbeelding en
een voice-over wordt gegeven. Wanneer de gebruiker met
zijn muis over de verschillende voedingsstoffen gaat
vergroten ze iets waardoor duidelijk is dat erop geklikt
wordt. Dit heb ik gedaan aan de hand van de richtlijnen van
Jakob Nielsen, die aangeven dat het systeem feedback
moet geven. Wanneer de gebruiker op een voedingsstof
heeft geklikt maar de stof al kent kan de gebruiker gelijk
terug naar het hoofdmenu en klikken op de volgende
voedingsstof.
Ditzelfde principe heb ik toegepast bij
microvoedingsstoffen. De gebruiker dan bekend met het
menu en weet hoe deze gebruikt moet worden.
figuur 7.2.4 Menu voedingsstoffen

Daarna kwam ik bij het volgende onderdeel “energie”. Voor deze animatie had ik een voice-over.
Daarbij heb ik teksten gebruikt en wilde er ook een visualisatie bij maken. Over deze visualisatie
heb ik lang nagedacht omdat het moeilijk is energie af te beelden. In de informatie wordt er
gesproken over energie dat het lichaam in en weer uit gaat. Daarbij heb ik de energie afgebeeld als
groene bal dat een lichaam in en uit gaat. Wanneer de bal het lichaam in gaat stijgt de energie
(groene kleur) in het lichaam, en wanneer de bal het lichaam weer verlaat daalt dit weer. Het is
belangrijk om de deelnemer hierbij een beeld te geven om de informatie zo goed mogelijk over te
brengen. Wanneer de persoon teveel energie binnen krijgt zie je de persoon dikker worden.
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Daarna komt informatie over hoeveel energie elke voedingsstof geeft. Daarbij heb ik de
voedingsstoffen afgebeeld het aantal energie dat het levert erbij vermeld. Vervolgens wordt er
informatie gegeven over wat het lichaam doet met energie. Deze informatie werd ook verteld via
de voice-over. Deze zelfde tekst heb ik in de animatie voorbij laten komen van rechts naar links.
De deelnemer kan dus als het waren meelezen met de voice-over. Daarbij kunnen de afbeeldingen
worden bekeken die ik heb gemaakt. Zie figuur 7.2.5. Dit is weer net een andere manier van het
aanbieden van de animatie. Op deze manier wil ik de deelnemer geïnteresseerd houden.

figuur 7.2.5 Uitleg energie

Hierna was ik aangekomen bij het onderdeel gezonde voeding. Daarbij krijgt de deelnemer theorie
over de schrijf van vijf. In de animatie legt Sandra uit dat de schijf vijf vakken heeft en dat je het
best iedere dag producten uit elk vak kan kiezen voor een gezonde voeding. In figuur 7.2.6 zie je
Sandra deze uitleg geven. Wanneer Sandra klaar is kan je met je muis over de verschillende
vakken om ook nog in de vorm van tekst te zien waaruit elke schrijf bestaat. Dit om het extra
duidelijk te maken welke producten in welk vak zitten. Zo weet de deelnemer ook meteen hoe deze
producten worden genoemd. Bij deze informatie heb ik een spel gemaakt in de vorm van een drag
and drop. Zie figuur 7.2.6. Alle producten die de schrijf bevat staan aan de rechterkant
weergegeven. Deze moet de gebruiker slepen naar het juiste vak in de schrijf van vijf. Op deze
manier leert de deelnemer welke producten bij welke schrijf horen.
Met deze animatie en dit spel geef ik alle informatie om het leerdoel “de student weet wat de schijf
van vijf is, waarvoor de schijf van vijf dient en waaruit deze bestaat” te kunnen behalen.

figuur 7.2.5 Uitleg schrijf van vijf

figuur 7.2.6 Spel schrijf van vijf

Voordat ik dit spel had ontwikkeld heb ik nog gekeken naar andere manieren dan een drag and
drop om de theorie te oefenen. Zo had ik een voorbeeld van een spel gevonden, ook over de schrijf
van vijf, op http://games.voedingscentrum.nl/schijf/. Bij dit spel komen de verschillende producten
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“naar beneden vallen”. Voor de producten de schrijf van vijf raken, moet de schrijf zo gedraaid zijn
dat het product in het juiste vlak van de schrijf valt. Heel leuk bedacht, maar dan moet de
doelgroep eerst beter met de computer leren werken. Bij dit spel moet je het namelijk het spel met
de computer kunnen besturen om het spel te kunnen voltooien. Dit is niet gepast voor bij mijn
doelgroep. Tegen het probleem met de besturing van een spel liep ik steeds aan bij elk ander spel
dat ik probeerde te verzinnen. Daarom ben ik toch vaak bij vormen van een drag and drop
gebleven. Op deze manier wordt de informatie namelijk goed getraind en is gemakkelijk te
bedienen en daarbij interactief. Een quiz is bijvoorbeeld minder actief.
Aanvullende informatie op de schrijf van 5, zijn de 5 regels van de schijf van vijf. Deze hoeft de
student niet uit zijn hoofd te kennen maar geeft wel extra informatie over het gebruik van de
schrijf van vijf. Omdat ik tijd moest besparen waar kon en dit geen primair leerdoel was heb ik
deze informatie heb ik allemaal in een roll-over verwerkt. Wanneer er met de muis over de 5 regels
wordt gegaan verschijnt er meer informatie over die regel. Zie figuur 7.2.7. Er moet daardoor wel
meer gelezen worden dan bij andere animaties. Mensen die de 5 regels al kennen kunnen deze
informatie wel gemakkelijk overslaan.

figuur 7.2.7 Roll-over 5 regels

Het volgende leerdoel dat moet worden behaald met het onderdeel gezonde voeding is dat de
student weet wat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) is voor een gezonde

voeding. Daarvoor heb ik weer een animatie gemaakt met een voice-over, tekst en
afbeeldingen.
Eerst wordt in de animatie verteld waar de ADH voor staat. Daarna wordt uitgelegd dat
per geslacht en leeftijd de ADH verschilt. Dit heb duidelijk gemaakt door daar de een
visualisatie bij te maken die te zien is in figuur 7.2.8. Verder heb ik ook gebruikt
gemaakt van afbeeldingen en tekst naast de voice-over. Deze combinatie heb ik steeds
gebruikt omdat zo de informatie op verschillende manieren binnen komt, namelijk door
lezen, zien en horen. Uit het onderzoek was bleken dat op de manier de informatie het
best onthouden zal worden.
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figuur 7.2.7 Uitleg ADH

figuur 7.2.8 Roll-over ADH

Naast de informatie over de ADH moesten de deelnemers ook een idee hebben over de hoeveelheid
voedingsstoffen personen nodig hebben voor een dagelijkse voeding. Daarvan was een schema
beschikbaar in het document. Van dit schema heb ik een roll-over gemaakt waarbij de gebruiker
met zijn muis over de verschillende leeftijdsgroepen kan. In figuur 7.2.8 zie je dat de gebruiker
met zijn muis op de leeftijdsgroep 51-70 jaar staat. De hoeveelheid van elke product wordt
weegegeven in het schema. Op deze manier zijn niet alle cijfers tegelijk te zien waardoor het
schema overzichtelijk is.
Tot slot kwamen in het hoofdstuk over gezonde voeding, de gezonde aandachtspunten aanbod. Dit
zijn een aantal punten waarop kan worden gelet bij het verkrijgen van een gezonde voeding. Deze
informatie ondersteund het leerdoel gezonde voeding met duidelijke voorbeelden. Met een Prezi
kunnen de deelnemers op deze punten inzoomen en bekijken. Zie figuur 7.2.9.

figuur 7.2.9 Roll-over ADH

Voor het onderdeel spijsvertering, waarvan ik nog niet wist dat het naar een ander hoofdstuk zou
worden verplaats, heb ik ook twee animaties gemaakt. Over spijsvertering was heel veel informatie
beschikbaar. Dit heb ik erg moeten inkorten om het hoofdstukniet te lang te maken. De informatie
gaat over welke weg het voedsel aflegt vanaf het moment vanaf dat het voedsel de mond
binnenkomt tot het moment dat het wordt uitgescheiden. Hierbij worden de verschillende
processen die daarbij komen kijken uitgelegd. Bij deze informatie heb ik een animatie bedacht
waarbij de deelnemer als het ware dezelfde weg moet doorlopen als het voedsel. Zie figuur 7.2.10.
De deelnemer moet de punten één tot en met zeven omstebeurt aanklikken. Bij nummer één krijgt
de deelnemer meer informatie in de vorm van een voice-over, tekst en afbeeldingen over het
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proces in de mond dat verschijnt aan de rechter kant van de animatie. Hetzelfde gebeurd bij de
andere nummers. Als de gebruiker een onderdeel nog een keer wil bekijken kan er weer op het
nummer over dat onderdeel gedrukt worden. Op deze manier wordt meteen uitgelegd waar de
verschillende organen zich in het menselijk lichaam bevinden. Hierbij had ik ook een spel gemaakt
waarmee de deelnemers kon testen of zij nog wisten waar de verschillende organen in het lichaam
liggen. Het spel ziet er hetzelfde uit als in figuur 7.2.10 maar dan met aan de rechterkant alle
verschillende organen weergegeven die naar het juiste nummer in het lichaam moeten worden
gesleept.

figuur 7.2.10 Spijsvertering

Pas na het ontwikkelen van de animatie hoorde ik dat er was besloten dat dit hoofdstuk beter in
het blok anatomie past. Deze animaties kunnen wel in dat blok worden gebruikt.
Om het blok af te sluiten heb ik een
animatie gemaakt waarin te lezen is wat
de deelnemer dit blok allemaal heeft
geleerd. Deze is te zien in figuur 7.2.11.
Bij het testen van het blok
ziekenhuishygiëne merkte ik dat de
testpersonen hier positief op reageerden.
Terwijl de dingen die ze hadden geleerd
waren ze aan het knikken en maakte
geluiden als “ja”, “oja”. Hierdoor hadden
ze volgens mij een voldaan gevoel.

figuur 7.2.11 Afsluiting
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7.3.2 Blueprint opmaken
Het opmaken van de blueprint verliep eigenlijk hetzelfde als in de vorige sprint. Elke slide
bevat zijn eigen animatie met daarboven de introducerende tekst en de uitleg over hoe
de animatie moet worden gebruikt. Deze tekst had ik weer gecodeerd.
De blueprints heb ik zo netjes en overzichtelijk mogelijk gemaakt zodat het voor de
mederwerkers van Threewise duidelijk is wat ik met alles heb bedoelt voor als ik weg
ben.
De blueprint heb ik af kunnen krijgen binnen de tijd die ik daarvoor had volgens de
planning.
Nadat ik mijn deel aan de blueprint af had, heb ik deze naar Claire gestuurd. Zij heeft de
code voor in aNewSpring aan de blueprint toegevoegd en de vragen uit de andere
blueprint hieraan gekoppeld. In figuur 7.2.12 zijn een aantal slides uit de blueprint te
zien.

figuur 7.2.11 Blueprint

7.3.3 Implementeren aNewSpring
Omdat ik achter liep op de planning, nu één week, voor het ontwikkelen van de e-learning en
Claire tijd over had, wilde zij de inhoud van het blok wel op aNewSpring voor mij zetten. Daarvoor
heb ik alles wat er online moest komen te staan aan haar aangeleverd.
Het blok werd alleen nog niet gepubliceerd in een opleiding omdat de deelnemers daar nog niet
aan toe waren. Wanneer deze wel zou worden gepubliceerd was nog niet duidelijk.

7.4

Testen en verbeteren

In deze paragraaf beschrijf ik de feedback die Threewise mij heeft gegeven op het onderdeel
voedingsleer en op welke manier ik de ontwikkelde e-learning heb getest. Aan de hand van de
resultaten die hieruit zijn gekomen heb ik aanpassing gemaakt in de e-learning. Dit is allemaal te
lezen in de volgende paragraven.

7.4.1 Sprint demo
De week waarin het onderdeel voedingsleer online op aNewSpring is komen te staan was Roland op
vakantie. Hij vertelde me dat hij nog naar het blok zou kijken en vooral ook naar of de inhoud
klopt. Hij had wel een eerste reactie geven over hoe het uiterlijk. Hij was tevreden over de
vormgeving ervan. Verder heeft Roland het meer aan de onderwijskundigen overgelaten om de
inhoud te beoordelen.
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Tussentijds hadden de onderwijskundigen natuurlijk al de inhoud voor mij nagekeken dus daar
hadden ze achteraf eigenlijk geen opmerkingen meer over. Tussentijds heb ik wel feedback gehad
en toen der tijd al gelijk aangepast. Een voorbeeld hiervan is de herindeling van de hoofdstukken
die ik al eerder dit document heb besproken.
Verder heb ik de volgende feedback gehad op een eerst versie van mijn blueprint:
Goede blueprint, de informatie die de leerlingen moeten krijgen staat er naar mijn idee
allemaal in. Wel een paar aandachtspunten:

Let erop dat je in de teksten één niveau aanhoudt.

Bij de voedingsstoffen zit wel erg veel stof in één animatie. Je kan dan beter de
informatie verdelen over meer dia’s/animaties. Dan kunnen er in de les nog vragen
tussen voor de afwisseling.

Kijk nog eens goed naar de indeling in hoofdstukken.

7.4.2 Leerdoelen testen
Omdat de e-learning van voedingsleer nog niet was gepubliceerd in een opleiding en daardoor nog
geen studenten deze e-learning hebben doorlopen, kon ik niet aan de hand van hun resultaten
bekijken of de leerdoelen waren overgekomen. Ik moest deze stof dus gaan testen met
testpersonen. Deze testpersonen moesten ongeveer dezelfde leeftijd en leerniveau als de
doelgroep hebben. Om deze mensen te bereiken kwam ik op het idee om contact op te nemen met
mijn oma. Mijn oma woont namelijk in een 55+ appartementencomplex. Ik heb gevraagd of ik daar
in de gang een bericht kon ophangen met daarop de mededeling dat ik opzoek ben naar personen
tot en met 60 jaar oud en met een MAVO/MBO achtergrond die mijn e-learning wilden testten.
Drie personen hebben daarop gereageerd en ik had ook nog drie kennissen, die ook de
belangrijkste eigenschappen van de doelgroep bezitten, gevraagd. Ik had dus zes testpersonen.
Samen met hun heb ik de e-learning in een testversie in aNewSpring doorlopen. Daarbij had ik een
aantal vragen geselecteerd van de 163 omdat het anders heel lang zou duren. Deze vragen heb ik
geselecteerd op dat zij toetsen op de leerdoelen. Deze vragen geven dus weer of de testpersonen
de leerdoelen hebben begrepen. De vragen die ik heb gesteld per leerdoel zijn:
Leerdoel: voedingstoffen

Op welke manier worden voedingsstoffen onderverdeeld?

Welke voedingsstoffen zijn veel aanwezig?

Welke voedingsstoffen komen in grotere hoeveelheid voor in voedsel?

Welke voedingsstoffen zijn macrovoedingsstoffen? (meerder keren gesteld met
verschillende afbeeldingen)

Is de ondertaande stelling juist?
Microvoedingsstoffen zijn voedingsstoffen die veel aanwezig zijn in voedsel.

Welke voedingsstoffen zijn microvoedingsstoffen? (meerder keren gesteld met
verschillende afbeeldingen)

Waarop hebben koolhydraten invloed?

Onder welke voedingsstoffen valt de onderstaande afbeelding? (meerder keren
gesteld met verschillende afbeeldingen)

Welk vet verhoogd het cholesterolgehalte in het lichaam?

In welk product zitten voornamelijk dierlijke eiwitten?

Waarvoor zijn voedingsvezels belangrijk?

Waarom is het van belang vitamines tot je te nemen?

Welk vet zit in het onderstaande product?

In welke producten zitten dierlijke eiwitten?
Leerdoel: energie

Waarom is het van belang dat de energiebalans in evenwicht is?

Wat is basaalstofwisseling?

Hoeveel procent van wat we eten heeft het lichaam nodig voor de
basaalstofwisseling?

Waarin wordt energie omgezet door het lichaam?

Is de onderstaande stelling juist?

De basaalstofwisseling is altijd even hoog.
Leerdoel: schrijf van vijf
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In welk vak hoort onderstaande afbeelding? (meerder keren gesteld met
verschillende afbeeldingen)
Welk van onderstaande producten kun je het beste kiezen volgens de Schijf van
Vijf? (meerder keren gesteld met verschillende afbeeldingen)
Hoe vaak mag je op een dag volgens de regels van de Schijf van Vijf een
maximaal tussendoortje?
Waarom is het van belang gevarieerd te eten?

Leerdoel: Gezonde voeding

Is de onderstaande stelling juist?

Als je je houdt aan de Aanbevolen Dagelijkse hoeveelheid krijg je voldoende
vitamines en mineralen binnen.

Is de onderstaande stelling juist?

Op etiketten staat niet aangegeven in hoeverre het product voorziet in de
Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

Hoeveel hoofdmaaltijden moet je per dag eten?

Is de onderstaande stelling juist?

Voor mannen en vrouwen wordt het aanbevolen niet meer dan twee glazen
alcohol per dag te drinken.

Waarom wordt geadviseerd maximaal 4 tussendoortjes per dag te eten?
In bijlage K “testresultaten” staat onder het hoofdstuk testresultaten voedingsleer ook de blueprint
van de test die ik heb doorlopen met de testpersonen.
Het testen met testpersonen had het voordeel dat ik ook kon zien of ze de juiste verbindingen
konden leggen bij de spellen. Aan de hand daarvan kon ik ook bepalen of de leerdoelen waren
overgekomen.
Ik had de theorie voor het testen van de onderwijskundigen weer aangehouden. Wanneer een
vraag door meer dan de helft van de testpersonen verkeerd is beantwoord is er waarschijnlijk iets
fout met de vraag of de gegeven informatie over het betreffende onderwerp. De enige vraag die
meer dan de helft fout was beantwoord was de vraag: “Op welke manier worden voedingsstoffen
onderverdeeld?”. Dit was de eerste vraag van de e-learning. De oorzaak hiervan was het volgende.
De testpersonen zeiden dat ze bij het bekijken van de animaties niet goed hadden opgelet op de
informatie die werd gegeven. Waarschijnlijk omdat het allemaal nieuw voor ze was hadden ze
alleen op de visualisaties gelet. Daarna hebben we de animatie nog een keer bekeken en hadden
de testpersonen de vraag wel goed. Ze vertelde me dat ze nu wel hadden opgelet op de theorie.
Verder waren er geen vragen die door meer dan de helft van de testpersonen fout was gemaakt.
Ook aan de hand van het spelen van de spelletjes kon ik zien dat de stof begrepen werd. Natuurlijk
werd er bijvoorbeeld wel eens een product naar de verkeerde schrijf, van de schrijf van vijf,
gesleept, maar het leerdoel is dan ook niet dat de deelnemer van elk product moet weten in welke
schrijf deze hoort. Het is meer de bedoelding dat de deelnemer het principe van de schrijf begrijpt.

7.4.3 Feedback en testresultaten verwerken
Aan de hand van de feedback van de onderwijskundigen heb ik aanpassingen gemaakt. Zo wilde ik
bijvoorbeeld eerst de twee animaties over micro- en macrovoedingsstoffen in één animatie zetten.
Dit idee had ik aan de onderwijskundigen voorgelegd doormiddel van een schets van de animatie,
zie figuur 7.4.1, die ik in een van de eerste versies van de blueprint had gezet. De
onderwijskundigen mij hadden verteld dat er op deze manier te veel informatie in één animatie
stond. Daarom heb ik deze animatie opgesplitst in twee animaties.
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figuur 7.4.1 Schets animatie

Verder had ik de theorie nog een keer doorgelezen en voor de moeilijkere termen andere
verwoordingen gebruikt aan de hand van de feedback van de onderwijskundigen. Ook had ik aan
de hand van het feedback de hoofdstukindeling aangepast zoals in een aantal paragraven hiervoor
staat beschreven over het samenstellen van de inhoud.
Aan de hand van de test viel er verder niet veel te verbeteren aan de e-learning over voedingsleer.
Alle leerdoelen waren voor de testpersonen duidelijk. Het kon ook zo zijn dat veel vragen goed
werden beantwoord omdat iedereen wel al een basiskennis heeft over voeding.

7.5 Retrospective
Deze sprint was voor mijn gevoel toen soepeler verlopen dat vorige sprint. Dat komt voornamelijk
doordat ik nu beter kon omgaan met Flash. Wel kostte de theorie samenstellen me veel meer tijd
dat verwacht. Van te voren had ik hier beter naar kunnen kijken. Voor de volgende sprint heb ik dit
nu wel gedaan en de planning daarop aangepast.
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In dit hoofdstuk beschrijf ik het proces dat ik heb doorlopen tijdens het uitvoeren van mijn derde
en laatste sprint. Tijdens deze sprint heb ik de e-learning voor het hoofdstuk dieetleer ontwikkeld
voor de opleiding facilitair dienstverlener. Ik heb dezelfde werkwijze gehanteerd als bij de vorige
sprints. Ik ben begonnen met het verfijnen mijn planning in de vorm van user stories. Daarna kon
ik deze gaan uit werken. Eerst heb ik de inhoud samengesteld en toen ontwikkeld. Hierover is meer
te lezen in de volgende paragrafen.

8.1 User stories schrijven
Ook voor ik ben begonnen aan deze sprint heb ik de user stories opgesteld. Voor deze sprint had ik
in eerste instantie 18 dagen gepland, alleen ik liep achter op schema doordat het uitzoeken van de
theorie veel langer duurde dan gedacht en omdat de grafische stagiairs mij niet konden helpen met
het uitwerken van de e-learning. Hierdoor liep ik een week achter en had ik nog 12 dagen over
voor het opstellen van de leerdoelen, het samenstellen van de inhoud en die vragen en het
bedenken en ontwikkelen van de inhoud. Wel konden Nick en Nico mij deze sprint wel helpen bij
het uitwerken van een aantal animaties.
Ik had 12 dagen om te verdelen over de activiteiten ‘inhoud samenstellen’ en ‘inhoud ontwikkelen’.
Omdat dit de laatste sprint was en ik dus bijna klaar was met mijn afstudeerstage, moest ik de
door mij ontwikkelde e-learning overhandigen aan Threewise. Hiervoor heb ik één dag voor
uitgetrokken. Voor het samenstellen van de inhoud heb ik vijf dagen gepland en voor het uitwerken
hiervan. Het had allemaal evenveel prioriteit omdat wanneer er één activiteit niet goed zou zijn
uitgewerkt dit effect had op de rest van de activiteiten. Ik heb daarom genoeg tijd uitgetrokken
voor het samenstellen voor de theorie. Als het met niet zou lukken om de animatie daarbij uit te
werken zou iemand anders dit nog kunnen doen. Als ik andersom te werk zou gaan en ik een
animatie zou maken met daarin de verkeerde theorie in verwerkt, zou Threewise er niets aan
hebben.
Nick en Nico had ik al toegang gegeven tot mijn scrumboard en zou hun, na het uitzoeken van de
theorie, user stories toewijzen. Via Scrumwise kon ik in de bekijken met welke user stories ze bezig
waren. In figuur 8.1.1 is aan de linker kant te zien aan welke user stories ik bezig was en in welke
fase ik daarmee was. Aan de rechter kant is onder “what’s happening” te zien wat andere allemaal
uitvoeren.

figuur 8.1.1 Scrumwise overview

In de situatie waarin ik heb gewerkt heb ik het overview weinig gebruikt omdat we met een klein
team waren. Anders zou het wel erg handig zijn. Maar in dit geval zal ik samen net Nico en Nick
aan een tafel en hadden we dus persoonlijk contact over de werkzaamheden en hoe deze er voor
stonden.

8.2 Inhoud samenstellen
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Onder de activiteit inhoud samenstellen valt het opstellen van de leerdoelen en het samenstellen
van de theorie en de vragen. Het proces dat ik heb doorlopen bij het uitvoeren van deze user
stories is meer te lezen in de volgende paragraven.

8.2.1 Leerdoelen opstellen
Aan de hand van het document over voeding- en dieetleer heb ik de leerdoelen opgesteld voor het
onderdeel dieetleer. In dit document stond namelijk alles wat de deelnemer moest weten over
dieetleer. Op opgesteld leerdoelen zijn hieronder te zien en terug te lezen in bijlage F “leerdoelen”.
Nederlandse voedingsnormen - De student wat de Nederlandse voedingsnormen
zijn, waarvoor deze dienen en op welke manier ze gebruikt kunnen worden.
Ondervoeding - De student weet dat ondervoeding bij ziekte regelmatig voorkomt
in de Nederlandse gezondheidszorg. De student weet wanneer een patiënt
ondervoed is en wat de oorzaken en gevolgen van ondervoeding kunnen zijn.
Verder weet de student hoe een patiënt gescreend wordt op ondervoeding en hoe
de behandelding wordt ingezet.
Dieetvoeding - De student wat een aangepaste consistentie is en weet welke soort
diëten er zijn. Ook weet de student waarom, wanneer en op welke manier deze
worden toegepast.
Voeding en levensovertuiging - De student weet welke voedingspatronen bij
welke levensovertuigingen horen.
De theorie over de Nederlandse voedingsnormen was afkomstig uit het hoofdstuk voedingleer. Na
overleg hadden we besloten dat deze theorie in het hoofdstuk dieetleer zou komen omdat de
Nederlandse voedingsnormen worden gebruikt voor het opstellen van een dieet. De deelnemer zal
zelf geen diëten opstellen, dit wordt gedaan door een diëtist. De voedingsnormen zelf hoeft de
deelnemer dus niet te kennen maar wel waarvoor deze dienen zodat de deelnemer weet hoe het
proces van een dieet opstellen verloopt en eventueel een patiënt die hier vragen over heeft, kan
informeren
Ook de theorie over ondervoeding is belangrijk en daarom heb ik hier ook een leerdoel van
gemaakt. Ondervoeding komt namelijk veel voor in ziekenhuizen. Dat heeft vele gevolgen en moet
dan ook worden verholpen en voorkomen. Met deze informatie wordt de deelnemer er zich van
bewust waarom elke patiënt gescreend moet worden op ondervoeding. Dit moet de deelnemer
uitvoeren bij elke ziekenhuisopname en moet daarom dus ook weten hoe dit gebeurd. Ook staat in
de leerdoelen beschreven dat de deelnemer weet hoe de behandeling voor ondervoeding wordt
ingezet. Dit is belangrijk voor de deelnemer om te weten zodat hij weet wat er moet gebeuren
wanneer een patiënt zich in een stadium van ondervoeding bevindt.
Na het onderwerp ondervoeding werden alle diëten die in het ziekenhuis kunnen worden toegepast
in het document beschreven. Hier heb ik één leerdoel van gemaakt. Bij elk dieet wordt hetzelfde
beschreven, namelijk wat voor dieet het is, waarom en wanneer dit dieet wordt ingezet en op
welke manier het dieet moet worden toegepast. Omdat dit voor elk dieet hetzelfde was heb ik hier
één leerdoel van gemaakt die voor alle diëten geldt. Bij het rondbrengen van het eten kan de
deelnemer, na het doorlopen van dit hoofdstuk, bepalen welke voeding hij het best aan de de
patiënt kan geven.
Het laatste leerdoel gaat over voeding en levensovertuiging. Deze theorie staat ook onder het
hoofdstuk voedingsleer beschreven. Na overleg hebben we besloten deze onder dieetleer te
plaatsen omdat dit een aangepaste voeding is. In het document heet dit hoofdstuk “voeding en
religie”. Ik heb er levensovertuiging van gemaakt omdat er ook wordt besproken wat een
vegetariër is en eet, of juist niet. Vegetarisme is geen religie, daarom beschrijft voeding en
levensovertuiging het leerdoel beter.

8.2.2 Theorie en vragen samenstellen
Aan de hand van de leerdoelen kon ik de theorie samenstellen. Met de theorie moest de leerdoelen
worden ondersteund en overgebracht. Overige informatie, dat ook niet belangrijk was voor het
proces heb ik eruit gelaten. De rest van de informatie heb ik samengevat op een niveau dat
begrijpelijk is voor de doelgroep.
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Bij de theorie heb ik de volgende hoofdstukindeling gemaakt voor in de e-learning.
1. Introductie
2. Nederlandse voedingsnormen
3. Ondervoeding
- Oorzaken en gevolgen
- Screenen en behandelen
4. Dieetvoeding
- Aangepaste consistentie
- Verrijkte en beperkte diëten
5. Voeding en levensovertuiging
6. Afsluiting

Het eerst hoofdstuk bestaat uit de introductie, net als bij voorgaande blokken. In het tweede
hoofdstuk wordt de deelnemer meer uitgelegd over de Nederlandse voedingsnormen en het derde
hoofdstuk gaat over ondervoeding. In het document werden de oorzaken en gevolgen en het
screenen en behandelen van ondervoeding behandeld. Dit heb ik als onderverdeling gebruikt voor
in de e-learning zodat de deelnemer niet te veel informatie in één keer binnen krijgt waardoor de
informatie moeilijker te onthouden is.
In het document over voeding- en dieetleer waren aangepaste consistentie en alle achter
verschillende diëten die worden behandelt elke een apart hoofdstuk. Ik heb dit onder één
hoofdstuk “dieetvoeding” laten vallen. Op deze manier is er meer overzicht. Na het doorlezen van
de diëten kwam ik erachter dat er verrijkte en beperkte diëten waren. Zo heb ik het hoofdstuk dan
ook genoemd. De theorie gaat immers over wanneer er meer en wanneer minder van een
voedingsstof nodig is.
Na dieetvoeding heb ik gekozen het onderwerp voeding en levensovertuiging aan te bieden. Dit
gaat verder in op de aangepaste voeding van diëten. Hierin komen zes verschillende
levensovertuiging aan bod.
Tot slot volgt de afsluiting net als in elk hoofdstuk, waarin staat wat de deelnemer heeft geleerd.
Het samenstellen van de theorie verliep soepel tot het hoofdstuk dieetvoeding. Dit was
ingewikkelde theorie waarmee ik zelf ook moeite had het begrijpen. Veel tijd heeft dus weer
gezeten in het begrijpen en omschrijven van de theorie.
Over het onderdeel voeding en levensovertuiging was heel veel informatie beschikbaar. Informatie
dat ook nog heel erg in op het geloof zelf ging. Ik had aan de onderwijskundigen gevraagd of het
nodig is dat de studenten dat ook allemaal weten. Dit was niet het geval. Daarom heb ik heel veel
van deze informatie geschrapt en alleen de informatie dat betrekking tot voeding heeft gebruikt
voor in de e-learning.
De inhoud die ik heb ontwikkeld heb ik weer laten nakijken door de onderwijskundigen. Zij waren
tevreden met de inhoud en vertelde me dat ik verder nog gaan met het ontwikkelen van de elearning met deze inhoud erin verwerkt.
Voor de vragen die bij dit blok moesten worden opgesteld hadden de onderwijskundigen van
Threewise, in de periode dat ik mijn afstudeerstage daar liep, geen tijd om vragen voor dit blok op
te stellen. We was er een stagiaire onderwijskunde, Tamara de groot, die de vragen bij dit blok kon
opstellen. Ik had haar alle benodigdheden gestuurd om de vragen mee te ontwikkelen. Deze
vragen zijn terug te vinden op de CD in bijlage J “animaties en vragen”.
Later vertelde de onderwijskundigen me alleen dat deze vragen nog niet klaar waren om
gepubliceerd te worden. Er moesten sowieso meer worden opgesteld en de vragen die Tamara had
gemaakt zouden nog door de onderwijskundigen worden nagekeken. Dit zouden hun doen wanneer
zij daar tijd voor hebben. De aangepaste vragen heb ik dus nog niet.

8.3 Inhoud ontwikkelen
Met de samengestelde theorie kon ik beginnen aan het omzetten van deze theorie in animaties en
spelletjes. Daarna heb ik de laatste blueprint opgemaakt waarin alles bij elkaar komt, klaar om
online te zetten. Hierover is meer te lezen in de volgende subparagrafen.
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8.3.1 Beeldende en interactieve elementen bedenken en vormgeven
Ook bij dit blok heb ik gebruik gemaakt van voice-overs bij de onderdelen die veel informatie
geven. Voor de intro heb ik de eerst voice-over gebruikt in combinatie met tekst en
ondersteunende visualisatie. In de introductie wordt de deelnemer verteld waarover het blok gaat
en welke onderwerpen allemaal aanbod zullen komen in dit hoofdstuk. Aan de hand van de voiceover moest ik, net als bij iedere animatie waarbij Sandra is gebruikt, de mond van Sandra laten
meebewegen met het geluid. Op deze manier lijkt echt alsof Sandra het verteld.
De tekst die ik bij het geluid gebruik verschijnt woord voor woord op het zelfde moment dat deze
woorden worden uitgesproken door Sandra. Op deze manier kan de gebruiker gemakkelijk mee
lezen met de tekst. In sommige gevallen heb ik de informatie ondersteund met afbeeldingen. In de
introductie wordt verteld dat de behoeftes aan
voedingsstoffen per patiënt verschillen en dat de een
meer nodig heeft van een bepaalde voedingsstof dan een
ander. Dat heb ik uitgebeeld door een aantal
voedingsstoffen door middel van tekst om een patiënt
heen te zetten. Wanneer er wordt gezegd dat de ene
meer van een voedingsstof nodig heeft, heb ik één
voedingsstof laten vergrootten. Wanneer er wordt gezegd
dat een andere patiënt minder van deze voedingsstof
nodig kan hebben verkleind de voedingsstof. Zie figuur
8.3.1. Op deze manier heeft de deelnemer een beeld bij
de informatie en zal het daardoor beter onthouden
worden.

figuur 8.3.1 Intro dieetleer
In het daarop volgende hoofdstuk, de Nederlandse voedingsnormen, moest ik gaan bedenken hoe ik deze
theorie zal vertalen naar beeld bij de tekst. Hierbij heb ik verschillende visualisaties gemaakt zoals een gezonde
sterke man bij de informatie “waarmee het lichaam zich optimaal kan ontwikkelen en gezond kan blijven”. Ook
heb ik gebruik gemaakt van teksten. De belangrijkste punten heb ik opgeschreven en bij verbanden tussen de
testen heb ik pijltjes gebruikt. Zie figuur 8.3.2.

figuur 8.3.1 Animatie voedingsnormen

De stof over ondervoeding geeft onder andere de cijfers weer van het
aantal ondervoedde personen binnen de Nederlandse gezondheidszorg
om de deelnemer de ernst van het probleem in te laten zien. Daarnaast
wordt er uitgelegd wanneer een persoon ondervoed is en wat de oorzaken
en gevolgen daarvan kunnen zijn. Omdat het een serieus onderwerp is en
om de stof toch weer op een andere manier aan te bieden heb ik ervoor
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gekozen deze theorie als het ware in een krant te zetten. Daarbij heb ik foto’s in de krant gebruikt
waarop je bijvoorbeeld een patiënt in een ziekenhuis bed ziet liggen. De gebruiker moet de krant
doorlopen door op volgende te klikken. Dan wordt de volgende pagina weergegeven. Als de
gebruiker nog de vertelde informatie na wilt lezen kan hij dat ook doen voordat hij naar de
volgende pagina navigeert. Op deze manier is de gebruiker interactiever met de stof bezig. Op
figuur 8.3.2 is de voorkant van de krant te zien.
De stof over het screenen en behandelen van ondervoeding heb ik in een andere animatie gezet.
Deze bevat ook een voice-over om te vermijden dat de deelnemers veel tekst moeten lezen. Op
het beginscherm heb ik twee knoppen gezet, één die staat voor screenen en één die staat voor
behandelen. De deelnemer kan op de knop klikken waarover hij meer informatie wil.
figuur 8.3.2 Animatie ondervoeding

Wanneer de gebruiker op de knop screenen heeft geklikt weet hij dat hij in de uitleg over screenen
zit doordat ik dat bovenaan de animatie ‘screenen op ondervoeding’ als titel heb toegevoegd.
Met de knop terug kan de gebruiker altijd weer terug naar het eerst scherm. Zie figuur 8.3.3.
In de animatie heb ik veel tekst gebruikt omdat het moeilijk is om bij deze informatie te
visualiseren. Ik heb de teksten steeds ongeveer per twee regels weergegeven zodat de gebruiker
niet in één keer schikt van alle tekst. Daarbij heb ik de tekstkleur van het woord dat wordt
voorgelezen een andere kleur gegeven zodat de gebruiker weet waar de voice-over in de tekst is.
Op deze manier kan de gebruiker gemakkelijk meelezen. Daarbij heb ik wel zoveel mogelijk
gevisualiseerd. Zo hebben ze het in figuur 8.3.3 over de prestatie-indicator ondervoeding. Deze
geeft het aantal ondervoede patiënten per ziekenhuis aan. Daarbij heb ik een grafiek
gevisualiseerd die de prestatie-indicator ondervoeding moet voorstellen. Op deze manier heeft de
gebruiker er een beeld bij.

figuur 8.3.3 Animatie screenen

Bij het onderwerp ondervoeding heb ik een spel bedacht waarmee de belangrijkste punten uit de
stof nog eens worden herhaald en de deelnemer de stof kan oefenen. Hiervoor heb ik vier vlakken
gemaakt die staan voor oorzaken, gevolgen, screenen en behandelen. In het midden van deze vier
vlakken worden zinnen weergegeven die bij één van deze vier vlakken hoort. Zie figuur 8.3.4.
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figuur 8.3.3 Spel ondervoeding

Vervolgens kwam het onderdeel dieetvoeding aan bod. Na het doorlopen van dit onderdeel moest
de student wat een aangepaste consistentie is en weet welke soort diëten er zijn. Ook weet de
student waarom, wanneer en op welke manier deze worden toegepast.
Dit hoofdstuk heb ik geïntroduceerd door uit te leggen wat een dieetvoeding is. Bij een
dieetvoeding kan een aanpassing in consistentie, de substantie van de voeding, nodig zijn of een
aanpassingen in de hoeveelheid van één of meerdere voedingsstoffen. Eerst wordt de informatie
gegeven over wat een aanpassing in consistentie is en in welke gevallen dit nodig is. Dit heb ik
uitlegt met behulp van een voice-over, tekst en afbeeldingen. Daarop ingaand heb ik in de theorie
verwerkt welke verschillende consistenties er zijn en wanneer en op welke manier deze worden
toepast. Hier had Roland een aantal filmpjes voor laten maken die hij erin wilde hebben. De beste
manier om deze informatie met filmpjes over te brengen was met een Prezi. Op deze manier had
de student namelijk eerst een overzicht van de verschillende consistenties. Dan konden ze op elke
consistentie inzoomen om er meer over te lezen en eventueel nog het filmpje bij de informatie
kijken. Als zij alles al weten over een consistentie kunnen zij deze gemakkelijk overslaan door op
volgende te klikken.

figuur 8.3.4 Prezi consistenties

Daarna ben ik begonnen aan de zeven animaties over de verreikte en beperkte diëten. In eerst
instantie had ik gehoopt dat Nico en Nick deze allemaal konden maken. Dit omdat ik nog maar
weinig tijd overhad maar ook zodat de animatie over diëten dan niet in drie verschillende
tekenstijlen zouden worden gemaakt. Helaas hadden zij hier geen tijd voor. Nick heeft in totaal één
animatie gemaakt en Nico twee. Ik had hun de voice-overs aangeleverd en gezegd dat ik de
belangrijkste punten met tekst wilde hebben weegegeven met daarbij visualisaties die deze punten
verduidelijken. Verder heb ik ze vrij gelaten bij het ontwikkelen van de animaties.
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Ik heb zelf de overige vier animaties gemaakt voor dieetleer. Bij al deze animaties heb ik gebruik
gemaakt van voice-overs. Deze zal ik nu toelichten.
Om te begrijpen waarom een eiwitverrijkt of beperkt dieet wordt ingezet, moest worden uitgelegd
dat eiwitten bestaan uit animozuren. Overtollige aminozuren worden afgebroken waarbij het ene
deel van het eiwit als ureum via de urine wordt uitgescheiden en het andere deel wordt omgezet in
energie. Dit heb ik uitgebeeld met vormen die de eiwitten en animozuren moeten voorstellen om
zo de theorie te verduidelijken. Dit heb ik ook bij andere animaties gedaan waarbij het over stoffen
ging. Zo is in figuur 8.3.6 te zien hoe ik dit ook bij lactose heb toegepast. De theorie hierbij is dat
met het enzym lactase, lactose-arme melk gemaakt kan worden voor mensen met een allergie
voor lactose. Dit wordt uitgelegd door middel van een voice-over. Daarbij heb ik onderaan dezelfde
tekst weegegeven zodat de deelnemer mee kan lezen als hij wil. De visualisatie die ik hierbij heb
gemaakt helpt deze stof uit te leggen. Wanneer het enzym lactase in de animatie het enzym
lastose raakt, lost het enzym lactose op. Op deze manier ziet de deelnemer hoe het in de praktijk
zal werken. Uit het doelgroeponderzoek is voortgekomen dat het fijn is voor de doelgroep om dit
soort voorbeelden te gebruiken zodat zij gelijk zullen zien wat de toepasbaarheid ervan is en dat
het werkt.

figuur 8.3.5 Animatie eiwit dieet

figuur 8.3.6 Animatie lactose

Bij de animatie die gaat over het kalium dieet, leert de deelnemer dat een te hoog kaliumgehalte in
het bloed komt voor bij een zeer slechte nierfunctie. Dit heb ik weergegeven door de nieren met
daarbij de bloetvaten te visualiseren. Wanneer er wordt verteld dat een te hoog kaliumgehalte in
het bloed voorkomt bij een slechte nierfunctie, heb ik dat uitgebeeld door de vormen die voor
kalium staan in de bloetvaten te plaatsen. Zie figuur 8.3.7. Op de zelfde soort manieren heb ik
steeds geprobeerd de deelnemer een beeld te geven bij de theorie. Door een beeld bij de theorie te
hebben zullen de deelnemers de stof beter begrijpen en onthouden.
In de stof wordt vaak gesproken over de producten waar de beperking of verrijking van de
voedingsstoffen in zit. Deze producten zijn langzaam en duidelijk ingesproken. Ik had gevraagd
aan Damaris om dit te doen zodat ik in de animatie tijd had om het product neer te zetten en de
gebruiker tijd heeft om deze producten op te slaan in het geheugen. In figuur 8.3.8 is hier een
voorbeeld van te zien. De voice-over noemt producten op waarin gluten voorkomt. Elke keer
wanneer een product wordt opgenoemt heb ik in de animatie hiervan een afbeelding laten
verschijnen met daarbij de teskt. Op die manier weet de deelnemer ook gelijk hoe het geschreven
wordt. Omdat in meerdere animaties producten worden weergegeven, heb ik dit wel elke keer op
een andere manier proberen te doen om te voorkomen dat het eentonig wordt. Zo heb ik
bijvoorbeeld ook alle producten in één keer weergegeven en wanneer een product dan werd
opgenoemd, deze laten oplichtten.
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figuur 8.3.7 Animatie kalium

figuur 8.3.8 Animatie gluten

De animaties over de verschillende diëten geeft de deelnemer in informatie om het leerdoel
dieetvoeding te kunnen behalen. Na het doorlopen van deze animaties weet de deelnemer welke
soort diëten er zijn en waarom, wanneer en op welke manier deze worden toegepast. Om bekender
te worden met deze stof heb ik een spel gemaakt waarmee de deelnemer deze stof kan oefenen.
Daarbij heb ik weer het lijstje van mogelijkheden qua spelletjes die ik heb samengesteld bij het
onderzoek naar e-learning. Ik heb voor een drag and drop gekozen omdat ik hiermee de gebruiker
verbanden kan laten leggen tussen de verschillende diëten en hun eigenschappen. In figuur 8.3.9
is te zien hoe ik deze drag and drop heb vorm gegeven. De verschillende diëten staan aan de
linkerkant weergegeven in tekst. Eigenlijk wilde ik deze visualiseren omdat er nu veel tekst staat in
de animatie, maar een eiwitverrijkt dieet is moeilijk te visualiseren. Aan de rechterkant komen de
eigenschappen die bij de diëten horen omstebeurt tevoorschijn. De gebruiker moet deze
eigenschap naar het bijbehorende dieet slepen. Wanneer er hij een eigenschap naar een verkeerd
dieet sleep, krijgt hij rechts onderin een hint te zien over waarbij de eigenschap wel hoort.
Wanneer de gebruiker een eigenschap naar het juiste dieet heeft gesleept, komt er een vinkje
achter het dieet te staan.

figuur 8.3.9 Spel diëten

Vervolgens ben ik verder gegaan met het leerdoel “de student weet welke voedingspatronen bij
welke levensovertuigingen horen”. Voor deze animatie heb ik een soort website gemaakt waarop
de gebruiker op de eerste pagina kan klikken op de verschillende buttons die elke voor een andere
levensovertuiging staan. Zie figuur 8.3.10. De afbeelding links geeft de homepagina van de
animatie weer en de rechter afbeelding de rechts de pagina waarin de gebruiker komt na het
klikken op een van de buttons. Wanneer de gebruiker in een onderwerp zit, is de kleur van die
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button lichtergekleurd. Zo weet de gebruiker altijd waar hij zich bevindt. Het menu blijft staan
waardoor de gebruiker gemakkelijk van de ene naar de andere levensovertuiging kan navigeren.
Ook staat de homeknop altijd in beeld waarmee de gebruiker terug kan naar de eerste pagina.

figuur 8.3.10 voeding en levensovertuiging

De theorie over de levensovertuigingen heb ik vooral weergegeven in de vorm van tekst omdat ik
geen tijd meer had om deze te animeren. Dit kan wel nog altijd gedaan worden. Wel heb ik aan
deze animatie een “lees dit voor knop” toegevoegd. Zo kan de gebruiker zelf bepalen of hij de tekst
voorgelezen wil hebben of zelf wil lezen. De theorie over de levensovertuigingen heb ik zo kort
mogelijk gehouden door alleen de belangrijkste punten op te sommen.
Bij deze theorie heb ik het laatste spel bedacht dat ik heb gemaakt. Hier dit spel moest worden
beoefend wel stelling bij welk geloof hoort. Dit wilde ik niet weer door middel van een drag and
drop doen om de variatie erin te houden. Ik had weer het lijstje van de mogelijkheden met elearning erbij gepakt. Daartussen stond een quiz. Een quiz richt zich op de feitenkennis. Deze quiz
moest gemakkelijk te bedienen zijn zodat ook gebruikers die weinig ervaring hebben met het
besturen van een computer dit spel zouden kunnen uitvoeren. Ik heb er daarom voor gekozen de
stellingen weer te geven op het scherm. Daarbij hoeft de gebruiker alleen maar op de button te
klikken waarop de levensovertuiging staan die bij de stelling hoort. Wanneer de gebruiker de
verkeerde kiest, krijgt hij te zien: “Helaas, probeer het nog eens” met daarbij dezelfde stelling nog
een keer weergegeven. Wanneer de juiste levensovertuiging is gekozen, krijgt de gebruiker te
zien: “Goed zo!” en daarbij de volgende stelling om te beantwoorden.

figuur 8.3.10 Spel voeding en levensovertuiging
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Vervolgens heb ik de animatie ontwikkeld die het blok afsluit waarin staat wat de deelnemer dit
blok allemaal heeft geleerd.

8.3.2 Bleuprint opmaken
Alle informatie, vragen, animaties, spelletjes en bijschriften voor boven de animaties heb ik
samengebracht ik de blueprint. Omdat de vragen voor dit blok nog niet af waren, heb ik dit blok
niet zelf op aNewSpring kunnen zetten. De onderwijskundigen vertelde me dat zij dit zouden doen
nadat zij de vragen bij dit blok hadden samengesteld. De blueprint moest dus begrijpelijk zijn voor
hun, om terug te kunnen vinden wat bij wat hoort. Dit heb ik gedaan door, net als bij vorige
blueprints, duidelijk aan te geven welk hoofdstuk het is, welke theorie daarbij hoort en welke
animatie daarover gaat.

8.4 De overdracht
Threewise heeft alle producten voor de e-learning staan op een externe harde schrijf. Daar heb ik
de blueprints met de inhoudsdelen, de blueprints met de bijbehorende vragen en alle animaties
opgezet. De animaties had ik genummerd op volgorde zodat ze gemakkelijk bij de blueprint terug
te vinden waren. Daarbij heb ik een document toegevoegd waarin de volgorde van de animaties en
de bijhordende vragen staan vermeld. Zie figuur 8.4.1.
Ook heb ik mijn onderzoek en de huisstijl op de schrijf gezet.

figuur 8.4.1 Volgorde e-learning

67

68

In dit hoofdstuk evalueer ik over het proces dat ik heb doorlopen tijdens mijn afstudeerstage.
Hierbij zal ik beschrijven wat ik goed en minder goed vond gaan. In paragraaf 9.1 evalueer ik over
de gekozen methode die ik heb gebruikt dit project. Paragraaf 9.2 beschrijft het proces dat ik heb
doorlopen tijdens mijn onderzoeksfase. In de daarop volgende paragraaf, 9.3, beschrijf ik mijn
tevredenheid over het proces dat ik heb doorlopen tijdens de eerste sprint en in paragraaf 9.4 over
de tweede sprint. Tot slot beschrijf ik in paragraaf 9.5 mijn evaluatie over de derde sprint.

9.1

Scrum

Voorafgaand aan mijn afstudeerstage heb ik een methode gekozen om mee te werken tijdens het
uitvoeren van mijn project. Scrum heb ik vooral gekozen omdat ik op verschillende datums delen
van de e-learning moest opleveren. Ik had nog nooit eerder met scrum gewerkt. Dit was dus een
risico. Ook niemand van Threewise was bekend met Scrum die me daarmee zou kunnen helpen.
Gelukkig was er veel informatie over Scrum beschikbaar en had ik, na het onderzoek dat ik heb
gedaan naar Scrum, het gevoel dat ik goed wist hoe ik met de methode te werk zou moeten gaan.
Dit was dan ook het geval. Tijdens mijn proces heb ik geen problemen opgelopen door te werken
met Scrum. Ik vond het een fijne methode en zou er ook graag een keer mee willen werken in
groepsverband. Volgens mij is het namelijk een goede methode om met een team een project uit
te werken.
Scrum is eigenlijk een methode die is ontwikkeld om mee te werken in teamverband, maar ik zag
geen enkele reden waarom ik de methode niet in mijn eentje zou kunnen gebruiken. Sommige
technieken van de methode gebruikte ik alleen niet, zoals het teamoverleg dat, in samenwerking
met een team, anders elke ochtend zou worden gehouden over de voortgang. Ik had wel overleg
over de voortgang en wat er nog moest gebeuren maar niet dagelijks met de andere medewerkers
van Scrum. Wel nam ik voor mezelf door aan welke user stories ik zou werken die dag en hoelang
ik nog de tijd had om hieraan te werken.
De methode heb ik prima in mijn eentje kunnen gebruiken en wanneer er wel mensen aan mijn
project meewerkte, kon ik ze met deze methode er gemakkelijk bij betrekken door user stories aan
iemand anders toe te wijzen.
Het werken met de user stories in combinatie met het scrumboard vond ik erg prettig. Ik had een
goed overzicht van wat er af was, waar nog aan gewerkt moest worden en waar nog aan begonnen
moest worden. Vooraf aan elke sprint stelde ik de user stories op aan de hand van de activiteiten
die uitgevoerd moesten worden. Door de activiteit helemaal op te splitsen kon ik goed bepalen
hoelang ik aan elke user story kon werken. De planning was erg precies op deze manier. Hierdoor
hield ik me ook beter aan de planning dan bij andere projecten heb ik gemerkt.
Ook het online scrumboard via Scumwise werkte goed. Het was even zoeken naar een goed online
scrumboard maar dat was het wel waard. Ik wilde graag werken met een online scrumboard omdat
ik dacht dat de post-its niet meer zouden plakken na deze steeds verplaatsen op het scrumboard.
Verder heb ik de techniek ‘sprint demo’ die scrum hanteert gebruikt. Hiermee wordt het na het
voltooien van elke sprint de producten gepresenteerd aan de opdrachtgever. Dit vond ik een goede
techniek om te weten te komen wat de opdrachtgevers van mijn producten vonden. Aan de hand
van hun feedback kon ik aanpassingen maken naar de wens van de opdrachtgever. Jammer is
alleen dat ik de sprint demo alleen bij het eerste blok op de juiste manier heb kunnen uitvoeren.
De andere twee blokken waren ook wel door Threewise bekeken maar dat bestond meer uit
tussentijdse feedback van de onderwijskundigen. Omdat zij na het voltooien van de sprint eigenlijk
al heel het blok hadden nagekeken hadden zij hier tijdens de sprint demo eigenlijk niets meer op
aan te merken. Wel vind ik dit achteraf gezien een beetje jammer omdat nu niet weet wat de
opdrachtgever zelf van de e-learning vindt en ik had hier gewoon om kunnen vragen. Maar ik
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dacht; het is begrijpelijk dat de onderwijskundigen mijn werkt nakijken omdat de e-learning de
taak van de onderwijskundigen is en hij kijkt hun werk ook niet na. Wel hebben we tijdens mij
stageperiode drie keer een productpresentatie gehad waarbij alle medewerkers aanwezig waren om
te zien wat iedereen heeft ontwikkeld. Dit heb ik ook een beetje als de sprint demo gezien. Ik
kreeg op mijn producten tijdens de presentaties eigenlijk alleen maar positieve feedback. Aan de
hand van de feedback van de opdrachtgevers hoefde ik mijn e-learning dus niet aan te passen.
Ook heb ik de techniek ‘retrospective’ gebruikt aan het eind van de eerst twee sprints. Eigenlijk
hoor je dan met het hele team te overleggen over wat er beter kan in de volgende sprint maar ik
heb daar zelf over geëvalueerd. Het was goed om dit te doen. Hierdoor ben ik namelijk niet in een
volgende sprint tegen dezelfde problemen aan gelopen.

9.2

Onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek heb ik een tijdsindeling voor het onderzoek gemaakt. Ik had drie
weken voor het opstellen van het doelgroeponderzoek, het onderzoek naar e-learning, het
opmaken van een document voor de huisstijl en het onderzoek naar de indeling van de
hoofdstukken voor de e-learning van de opleiding facilitair dienstverlener. Mijn docenten vanuit
school hadden me er al op gewezen dat het misschien een wat krappe planning was. Daar was ik
het wel mee eens maar dacht dat het me, door hard te werken, wel zou lukken. En krap was de
planning. Ik moest mijn onderzoeken al afronden terwijl ik nog zoveel informatie kon vinden wat ik
in het onderzoek had kunnen verwerken. Ik heb toen de punten die mij het belangrijkste leken
voor het ontwikkelen van de e-learning onderzocht en verwerkt. Dit zijn tevens alle punten
waarvan ik in mijn afstudeerplan had gezegd dat ik deze zou onderzoeken. Hier was ik wel
tevreden mee alleen weet ik dat het veel uitgebreider had gekund. Zo had ik het liefst nog twee
mensen van de doelgroep geïnterviewd voor meer informatie over wat hun allemaal terug wilden
zien in de e-learning. Bij het onderzoek naar de e-learning kostte het me ook veel meer tijd om de
bestaande e-learning van Threewise te doorlopen om een goed beeld te krijgen van hoe het in
elkaar zit dan verwacht.
Met het ontwikkelen van de huisstijl lag in redelijk op schema. Ik ben tevreden over mijn overleg
met collega’s over de huisstijl. Iedereen moest het hier namelijk mee eens zijn en dat was best een
klus. Daarom had ik besloten om dit in een vergadering te bespreken, alle punten op te schrijven
en de huisstijl zo goed mogelijk aan iedereen zijn wensen te laten voldoen zonder de
gebruiksvriendelijkheid uit het oog te verliezen. Aan de huisstijl heb ik dan ook niet veel hoeven
veranderen door goed overleg tijdens het opstellen van de huisstijl.
Ook in het opnieuw indelen van de hoofdstukken kostte meer werk dan gedacht. Ik moest namelijk
weten wat er allemaal in de hoofdstukken staat om te weten te kunnen komen welke hoofdstukken
goed op elkaar aansluiten. Er staat veel theorie in de opleiding, wat ik me achteraf gezien van te
voren ook had kunnen bedenken aangezien de opleiding één jaar duurt en ik deze theorie vast in
had kunnen kijken.
Wel heb ik alle producten af kunnen maken in de geplande tijd alleen zal ik een volgende keer
meer tijd inplannen voor een onderzoek omdat het onderzoek de basis legt voor hoe de rest van de
producten worden ontwikkeld.

9.3

Sprint 1

Het proces dat ik heb doorlopen tijdens mijn eerste sprint verliep zoals ik in mijn planning had
beschreven alleen koste een aantal activiteiten me meer tijd dan verwacht. Daarbij kwam dat de
grafische stagiairs mij niet meer konden helpen met het uitwerken van de e-learning. Toen is er
eigenlijk nooit bij me opgekomen om dit met Roland te bespreken en misschien iets aan de grootte
van het project te veranderen, wat uiteindelijk misschien wel beter was voor de kwaliteit van de
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producten. Hier zal ik een volgende keer beter over nadenken omdat ik nu het gevoel heb dat ik
zoveel mogelijk animaties heb uitgewerkt. Natuurlijk heb ik deze ook zo goed mogelijk proberen uit
te werken maar wel met de beperking van de tijd.
Verder ben ik over het proces tevreden. Ik heb eerst van elke activiteiten die ik zou gaan uitvoeren
een user story gemaakt, waarop ik het aantal dagen dat ik eraan zou werken en wie het zou gaan
uit had aangegeven. Dit zorgde voor een duidelijk overzicht.
Het proces van leerdoelen opstellen naar de inhoud samenstellen is een goede volgorde geweest.
Aan de hand van de leerdoelen wist ik namelijk precies wat er in de e-learning moest komen te
staan, namelijk de stof waardoor de deelnemer het leerdoel zou beheersen. Sommige informatie
die in de stof stond begreep ik niet. Dan vroeg ik medewerkers van Threewise om hulp daarbij. Zij
konden me sommige dingen wel uitleggen maar ik kon ook een expert op het gebiedt, waarover ik
vragen had, vragen stellen. De mevrouw van het Bronovo ziekenhuis had me gezegd dat ik haar
altijd kon mailen voor vragen. Zelf probeer ik dan altijd iemand zo min mogelijk ‘lastig te vallen’
met vragen en probeerde de vragen eerst beantwoord te krijg bij Threewise zelf. Achteraf gezien
kon ik er niet van uitgaan dat hun de antwoorden hierop hadden. Later had de mevrouw van het
Bronovo dan ook nog veel fouten uit de e-learning gehaald. Dit had ik kunnen voorkomen door de
vragen rechtstreeks aan haar te vragen.
Bij alles wat ik in de theorie verwerkte kon ik me afvragen of dat het leerdoel ondersteund. Op
deze manier kon ik bepalen wat er wel en wat er niet in de e-learning moest komen te staan. Dit
was een fijne manier van werken. Aan de hand van de theorie heb ik de animaties bedacht en
ontwikkeld. Ik heb daarbij eerst in grote lijnen bepaald wat voor soort animaties het zouden
worden. Dit heeft vooral goed gewerkt voor de animaties waarbij ik een voice-over wilde
gebruiken. Zo kon ik voor deze animaties vast de voice-over schrijven zodat deze kon worden
ingesproken. In de tijd dat ze werden ingesproken kon ik vast aan de andere animaties beginnen.
Op deze manier heb ik niet hoeven wachten tot de voice-overs ingesproken waren. Ditzelfde proces
heb ik bij elke sprint die ik heb uitgevoerd doorlopen, omdat het werkte.
De overige animaties heb ik bedacht en daarna eigenlijk gelijk uitgewerkt om uit te proberen of het
zou werken. Ik zou van te voren wel allemaal mooie animaties en spellen kunnen bedenken maar
ik zou het zelf ook moeten kunnen uitwerken. Daarom was het in dit geval een goede manier van
werken om uit te proberen of ik de door mij bedachte dingen ook zou kunnen bouwen.
Tijdens het ontwikkelen van de animaties kwam ik er wel achter dat ik iets achter op de planning
kwam te lopen. Dit kwam vooral omdat ik niet met een animatie kon stoppen voordat deze voor
mij ‘goed genoeg’ was. Vooral qua visualisatie was ik soms met een tekening maken veel te lang
bezig terwijl bij bijvoorbeeld een iets minder gedetailleerde tekening de boodschap even goed was
overgekomen. Voortaan kan ik beter eerst alle animaties uitwerken en als er dan nog tijd over is,
verbeteringen toepassen.
Bij elke sprint heb ik na alle producten te hebben ontwikkeld alles in de bleuprint verzameld. Dit
was een fijne manier van werken omdat ik op deze manier alles goed kon structureren en (laten)
nakijken voor ik het online zou zetten op aNewSpring.
Na het uitwerken van de e-learning heb ik Roland en de opdrachtgeefster van het Bronovo
ziekenhuis uitgenodigd voor een sprint demo. Dit heb ik gedaan voordat ik de e-learning heb getest
omdat op deze manier de opdrachtgevers nog een keer de inhoud konden controleren en dat kwam
goed uit want er kwamen nog heel wat fouten uit de sprint demo voort.
Het testen daarop gebeurde niet als gepland. Ik zou de e-learning met testpersonen testen, en was
daar ook al aan begonnen, tot ik hoorde dat een deel van de deelnemers zelf al de e-learning had
doorlopen. Hierdoor kon ik testen of de leerdoelen waren overgekomen op de doelgroep zelf. Dit
heb ik gedaan door de veel fout beantwoordde vragen uit de e-learning te halen en te kijken naar
welk leerdoel deze vraag beantwoord. Op deze manier wist ik welke leerdoelen er goed over waren
gekomen en welke niet. Informatie over de leerdoelen die niet goed zijn overgekomen heb ik
aangepast.
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9.4

Sprint 2

De tweede sprint lijkt qua proces erg op de eerste sprint. Omdat het op deze manier was bevallen
tijdens de eerste sprint, heb ik qua volgorde van het uitvoeren van de werkzaamheden niets
veranderd. Voor ik aan mijn afstudeerproject was begonnen had ik dan ook veel tijd besteedt aan
het bedenken waarop ik deze opdracht het best zou kunnen uitvoeren en beschreven in mijn
afstudeerplan. Hier ben ik dan ook tevreden mee.
Na een briefing te hebben gehad van Roland, ben ik ook deze sprint weer begonnen met het
opstellen van de user stories. Met de user stories wist ik precies hoeveel dagen ik aan een activiteit
kon besteden. Dat vond ik erg fijn werken. Ook leek het dat ik daardoor ook sneller werkte. Omdat
ik wist hoeveel dagen ik precies had voor het uitwerpen van een user stories, zorgde ik er ook voor
dat ik deze binnen die tijd af had. Ik wou elke user story binnen de gegeven tijd af hebben zodat ik
niet minder tijd over zou houden voor de andere user stories. Met deze strakke planning, en
ervaring door de vorige sprint, wist ik namelijk dat ik daarvoor alle tijd die ik het had toegewezen
nodig had.
Bij het samenstellen van de theorie voor de e-learning liep ik alleen wel tegen een probleem aan
met de planning. Voor deze activiteit had ik te weinig tijd had ingepland om deze uit te werken. Dit
kwam omdat het toch een stuk moeilijker was dan gedacht om de theorie om te zetten naar
passende stof voor de doelgroep. Roland had me voor ik aan mijn stage begon, verteld dat er een
document beschikbaar was over voeding- en dieetleer dat alle theorie bevatte. Ik was er van uit
gegaan dat deze theorie zo goed als klaar was om te gebruiken. Het was namelijk opgesteld voor
de doelgroep door een diëtist en ook omdat er al zorginstellingen waren die dit document gebruikte
in hun e-learning. Toch had ik hier niet vanuit moeten gaan maar van te voren moeten vragen of
ik dit document door kon bladeren. Doordat ik dit niet gedaan heb kwam ik op de planning achter
te lopen. Daarbij hielp het niet dat de grafische stagiairs nog steeds geen tijd hadden om mij te
helpen bij het uitwerken van de e-learning. Dit moest ik oplossen door, in overleg met mijn
stagebegeleiders, een deel van mijn opdracht te laten vervallen. Namelijk het testen en verbeteren
van de e-learning van dieetleer. Hierdoor had ik een week langer de tijd voor het uitwerken van de
e-learning voor voedingsleer. Ik wilde namelijk wel de theorie goed uitwerken, anders zou
Threewise ook niets aan mijn animaties hebben. Voor ik mijn stagebegeleiders over de verandering
van mijn planning had gemaild, heb ik ook gekeken naar de planning van dieetleer. Hier zou ik
namelijk ook meer tijd voor nodig hebben dan gepland omdat ik hiervoor hetzelfde document
gebruikte. Doordat ik van te voren ook nog eens naar deze planning heb gekeken, heb ik een
nieuwe planning kunnen maken waarmee ik met zowel voedingsleer als dieetleer uit zou komen.
Na de inhoud samen te hebben gesteld, kon ik aan het ontwikkelen van de animaties beginnen. Bij
het bedenken van de animaties heb ik dezelfde werkwijze aangehouden van de eerst sprint.
Daarbij heb ik steeds het doelgroeponderzoek en het onderzoek naar e-learning erbij gepakt. Met
het onderzoek naar e-learning kon ik steeds bekijken welke mogelijkheden er allemaal waren om
de e-learning te ontwikkelen. Ook kon ik kiezen op welke manier het beste de informatie zou
overbrengen. Met het doelgroeponderzoek kon ik steeds in de gaten houden of de mogelijkheden
wel aansluiten op de doelgroep. Over deze werkwijze ben ik tevreden omdat ik op deze manier
animaties ontwikkelde die toegankelijk zijn voor de doelgroep.
De spint demo aan de opdrachtgever was bij deze sprint niet zo gegaan als gepland. Ik zou de
ontwikkelde e-learning na mijn sprint weer aan de opdrachtgever presenteren voor zijn feedback
op de e-learning dat ik, indien mogelijk, zou kunnen verwerken in de e-learning. Maar deze taak
had Roland aan de onderwijskundigen toegewezen. Dit maakte verder niets uit voor mijn proces.
Deze e-learning kon ik helaas niet testen aan de hand van de testresultaten van de werkelijke
deelnemers omdat niemand deze e-learning nog had doorlopen. Daarom heb ik de e-learning op
leerdoelen getest met zes testpersonen, zoals oorspronkelijk het plan was. Ik was tevreden over de
mensen waarmee ik de test heb afgenomen. Ze bezaten namelijk dezelfde eigenschappen als de
doelgroep die van belang waren en gaven daarom een goed beeld van hoe de doelgroep zelf de e-
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learning zou doorlopen.
Voorafgaand aan de test heb ik een blueprint gemaakt van de test die ik zou gaan afleggen en
daarbij een aantal vragen gekozen. Ik was tevreden over deze werkwijze omdat ik met deze
vragen kon achterhalen of de leerdoelen goed waren overgekomen. Deze vragen werden over echt
algemeen juist beantwoord. Dit betekende dat ik of de e-learning goed had gemaakt of dat de
vragen te makkelijk waren. De vragen waren opgesteld door een onderwijskundige van Threewise,
daarom ben ik ervan uitgegaan dat de vragen niet te gemakkelijk waren. Uit de test heb ik dus niet
veel fouten kunnen halen waarop ik aanpassingen in de e-learning kon maken.

9.5

Sprint 3

Het proces dat ik heb doorlopen bij de laatste spint heb ik weer op dezelfde manier uitgevoerd als
vorige sprints omdat dit een fijne manier was van werken waarbij alle activiteiten elkaar goed
opvolgde en op elkaar in gingen. Wel was deze sprint korter dan voorgaande sprints omdat ik het
onderdeel testen verbeteren bij deze sprint niet kon uitvoeren door tijdsgebrek. Het was een goede
keus om dit onderdeel van het proces, in plaats van elk ander onderdeel, te laten schappen omdat
ik al twee keer eerder de e-learning had getest en daardoor al een goed idee had over hoe de elearning het best bij de doelgroep over kwam en zouden er misschien toch niet veel verbeteringen
aan de hand van de test uitkomen. De theorie kwam het beste over door dit duidelijk en
stapsgewijs uit te leggen. Daarbij moesten duidelijke afbeeldingen gebruikt worden die de theorie
helpen uit te leggen. Deze afbeeldingen moesten exact op de theorie aansluiten, anders kon dit
verwarrend werken. Deze punten heb ik dan ook toegepast bij het ontwikkelen van het onderdeel
dieetleer.
Ook de sprint demo heb ik bij het onderdeel dieetleer niet toegepast omdat deze zou worden
beoordeeld door de onderwijskundigen. Zij gaven tussentijds al veel feedback waardoor er geen
nieuwe punten op verbetering zouden komen tijdens een sprint demo. Nu hierop terug kijkend is
het vanuit de Scrum bedoeld dat het project echt aan de opdrachtgever zelf moet worden
gepresenteerd. Ik had daar dus eigenlijk meer op moeten aandringen bij Roland maar daar had ik
toen niet aan gedacht omdat de onderwijskundigen in deze situatie het eindoordeel over de elearning gaven.
Dit was de enigste sprint waarbij de grafisch ontwerpers mij hebben geholpen met het uitwerken
van de e-learning. Door de krappe planning heb ik deze opdracht eigenlijk geheel aan hun zelf
overgelaten, terwijl ik daar achteraf, eigenlijk wel meer inspraak op had willen hebben. Vooral
omdat de animaties nu in stijl verschillen. Dit komt doordat we alle drie op een andere manier de
visualisaties hebben gemaakt. Iedereen tekent natuurlijk op zijn eigen manier, maar achteraf had
ik wel tegen Nico en Nick kunnen zeggen dat ze bijvoorbeeld dezelfde vlakken als ik heb gebruikt,
om de teksten in weer te geven, moesten gebruiken. Ik vond het ook moeilijk om me met de
vormgeving, die hun maakte, te bemoeien omdat verder niemand binnen Threewise daarop let en
iedereen vrij wordt gelaten in wat hij maakt. Wel had ik, vooral bij Nico, bij het nakijken van de
animatie foutjes gevonden op het gebied van spelling en soms liepen animaties niet netjes in
elkaar over. Dan wees ik hem hierop en vroeg of hij het wou aanpassen. Toch liet hij steeds
fouten zitten en moest ik daardoor steeds opnieuw vragen of hij aanpassingen wou maken. Dit heb
ik bij de tweede animatie die hij heeft gemaakt aangepakt door een lijstje voor hem te maken die
hij kon aflopen bij het verbeteren van de animatie.
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Ik dit laatste hoofdstuk van dit document, beschrijf ik mijn tevredenheid met betrekking tot de
producten die ik heb opgeleverd aan Threewise. In paragraaf 10.1 beschrijf ik waar ik tevreden en
minder tevreden over ben mijn bij de onderzoekdocumenten die ik heb samengesteld. In paragraaf
10.2 beschrijf ik hetzelfde maar dan voor de producten die zijn opgeleverd na het voltooien van de
eerste sprint. In 10.3 evalueer ik over de producten die ik tijdens de tweede sprint heb ontwikkeld.
Mijn evaluatie over de producten die ik heb opgeleverd na mijn laatste sprint, is te lezen in
paragraaf 10.4.

10.1

Onderzoek

Ik ben tevreden met het besluit de dat ik onderzoek heb gedaan naar de doelgroep en naar elearning. Aan deze producten heb ik namelijk veel gehad bij het ontwikkelen van de e-learning.
Zoals in vorige paragraaf staat beschreven, was de tijd waarin ik de producten moest ontwikkelen
wel wat aan de krappe kant en had het onderzoek naar de doelgroep en de e-learning uitgebreider
gekund. Daarom moest ik me focussen op de punten waarvan ik dacht dat die het belangrijkst
waren voor het ontwikkelen van een goede e-learning. Dit was gelukt, want tijdens het ontwikkelen
van de e-learning heb ik geen informatie gemist met betrekking tot informatie over de doelgroep of
e-learning. Wel had ik misschien met een uitgebreider onderzoek naar e-learning meer
mogelijkheden gevonden om toe te passen bij het aanbieden van informatie via het internet.
Bij het onderzoek naar de doelgroep heb ik fieldresearch gedaan door middel van informatie te
verkrijgen over de doelgroep bij Threewise zelf. Zij hadden me over de belangrijkste
eigenschappen van de doelgroep verteld. Aan de hand daarvan kon ik met deskresearch meer
informatie over deze eigenschappen op het internet vinden. Deze informatie heb ik goed kunnen
gebruiken bij het trekken van conclusies over wat de e-learning wel of juist niet moest bezitten.
Ook heb ik fieldresearch gedaan door middel van interviews met de doelgroep. Het was goed om
de doelgroep zelf te zien en te spreken. Ik was namelijk achter de bruikbare informatie gekomen
over dat de doelgroep eigenlijk uit twee verschillende niveaus bestaat. Omdat dit het geval was,
heb ik twee persona’s opgesteld, die ik tijdens het ontwikkelen van de producten steeds in
gedachte kon houden. Zo kon ik producten ontwikkelen die voor beide niveaus toegankelijk en
interessant waren. Ik ben dan ook tevreden over de opgestelde persona’s.
Bij beide onderzoeken heb ik aan het eind van deze onderzoeken een conclusie geschreven. In
deze conclusies staat beschreven waar ik rekening kon houden bij het ontwikkelen voor de
doelgroep en op welke mogelijke manieren ik de e-learning kon aanbieden. Deze conclusies waren
fijn om te gebruiken bij het opstellen van de animaties. Zo hoefde ik niet steeds het gehele
document door te nemen.
Over de huisstijl die ik voor Threewise ben ik tevreden. Er staan misschien dingen in waarmee ik
het niet eens ben, zoals de avatars die worden gebruikt waarvan de ik stijl te kinderlijk vind voor
de doelgroepen waaraan Threewise de e-leaning aanbiedt, maar hier kon ik niet veel aan doen
omdat het bedrijf het zo wou en al in elke e-learning zo had gebruikt. Maar verder staan de
belangrijkste punten erin die konden worden vastgesteld bij het vormgeven van de e-learning.
Ook zag ik dat door dit document de verschillende blokken die werden gemaakt steeds consistenter
en overzichtelijker werden. Vooral de mederwerkers van Threewise waren erg tevreden met de
huisstijl. Iedereen was er blij mee om nu richtlijnen te hebben voor een consistentere e-learning.
Ook is het fijn voor de volgende stagiaires om een vaste huisstijl te hebben zodat zij in de zelfde
stijl de e-learning verder kunnen gaan ontwikkelen.
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10.2

Sprint 1

Als ik nu terug kijk naar de producten die ik heb opgeleverd tijdens mij eerste sprint, zie ik vooral
wat er beter aan had gekund. Omdat ik hier nog kennis moest maken met het ontwikkelen van elearning en met alles wat daarbij kwam kijken, zoals Flash en Actionscript, en in de loop van mijn
afstudeerperiode beter ben geworden hiermee, zou ik sommige delen van de e-learning nu anders
maken. Dit heb ik vooral op het gebiedt van vormgeving. Je zie ook in het proces, dat ik
voedingsleer en dieetleer anders heb vormgegeven dan ziekenhuishygiëne. Daarbij ben ik strakker
en consistenter te werk gegaan in vormgeving. Ik heb meer gebruik gemaakt van vlakken waar de
teksten in kwamen te staan. Bij ziekenhuishygiëne staan de teksten veel los in het kader. Ook heb
begon ik meer gebruik te maken van de kleur paars in verschillende tinten terwijl ik bij het
hoofdstuk ziekenhuishygiëne nog bleef hangen in de kleuren paars combineer met wit of zwart.
Daardoor hebben ze animaties qua vormgeving een hardere uitstraling. Dezelfde vormgeving had
ik nog willen aanpassen bij ziekenhuishygiëne maar daar was helaas geen tijd meer voor.
Verder zie ik aan de vormgeving terug dat ik nog erg naar een stijl aan het zoeken was waarmee ik
tevreden was en door de gehele e-learning kon gebruiken. Dit was ook lastig omdat ik hier zo vrij
in gelaten werd en daarom vele kanten op kon met de vormgeving. Ook hielp de methode
waarmee ik werkt hier niet aan mee. Deze methode liet me ook vrij qua vormgeving.
Verder had ik wel graag meer functies in de e-learning willen toevoegen zoals een start-, stop- en
pauzeknop in iedere animatie, waar ik het eerder dit document over heb gehad. Daarmee zou de
gebruiker de animatie ten alle tijden de animaties kunnen pauzeren, stoppen, of opnieuw spelen.
Daarbij zou het helemaal mooi zijn als ik een afspeelbalk had kunnen toevoegen waarmee de
gebruiker naar een gewenst moment in de animatie kan springen. Helaas beschikte ik niet over de
vaardigheden om dit zelf uit te werken en niet over de tijd om dit uit te zoeken. Wel ben ik
tevreden over de oplossing met de ‘volgende knop’ die ik heb toegepast in elke animatie om deze
toch niet aan één door te laten spelen. Dat zorgt voor een rustmoment op de informatie even tot je
te nemen.
Ook had ik graag voor de doelgroep meer mogelijkheden willen geven op het gebiedt van
informatie geven. Zo had ik bijvoorbeeld bedacht om moeilijkere woorden in de teksten klikbaar te
maken. Wanneer de gebruiker daarop zou klikken zou er meer informatie over dat woord te
voorschrijn komen. Zo waren er nog heel veel functies die ik had kunnen gebruiken in de elearning waarmee meer rekening gehouden met de verschillende leerniveaus. Dit had ik kunnen
doen als ik meer tijd had gehad om elke animatie voor de e-learning te ontwikkelen. Ik heb nu
vooral veel producten opgeleverd. Als ik nu opnieuw aan de opdracht kon beginnen, had ik liever
minder producten willen opleveren die beter in elkaar waren gezet met meerdere
gebruikersfuncties.
Dit waren vooral voorbeelden van punten die beter kunnen maar over het algemeen ben ik wel
tevreden over de e-learning van ziekenhuishygiëne.
Doordat ik erg vrij was in het ontwerpen van de e-learning kon ik per onderdeel bepalen wat ik zou
gaan maken. Op deze manier heb ik bij elk leerdoel kunnen bedenken hoe ik de informatie het best
kon overbrengen. Deze manier van werken heeft wel gewerkt, ik vind wel dat ik steeds de beste
manier heb gekozen voor het aanbieden van de informatie.
Het meest tevreden ben ik over de spellen die heb gemaakt voor de e-learning. In de spellen heb
ik de informatie gebuikt die de leerdoelen ondersteunen. De gebruiker moet verbanden tussen
deze informatie leggen en leert patronen te herkennen. Met de spellen kan de deelnemer de
theorie goed oefen en door hiermee bezig te zijn beter onthouden.
Over de manier waarop ik de e-learning heb getest ben ik tevreden. Ik denk dat ik door de vragen
die veel fout zijn beantwoord te behandelen, de juiste punten heb kunnen verbeteren in de
bijbehorende theorie waarbij het fout ging. Wel heb ik me achteraf afgevraagd of ik de leerdoelen
te globaal beschreven heb. Door de brede leerdoelen die ik heb opgesteld, kon ik niet zeggen of
een leerdoel goed was overgekomen of niet. Dit komt omdat heel veel vragen onder dit leerdoel
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vallen waarvan een aantal goed en een aantal fout waren beantwoord. Als ik de leerdoelen verder
had opgesplitst had ik per leerdoel aspecten kunnen verbeteren. Bij elk leerdoel was het nu zo dat
de meeste vragen goed waren beantwoord en maar een paar fout. Hieruit had ik dus ook kunnen
concluderen dat het leerdoel was overgekomen terwijl onderdelen daarvan misschien niet.
In het begin weet ik dat ik de leerdoelen zo globaal heb opgesteld omdat de stof die dieper op de
leerdoelen in gaat de deelnemer niet hoeft te weten maar alleen kennis van hoeft te hebben. Dit
had ik toen der tijd beter kunnen oplossen door gebruik te maken van primaire en secundaire
leerdoelen.
De deelnemers die de e-learning ziekenhuishygiëne tot nu toe hadden gemaakt hebben het blok
allemaal gehaald en daar gaat het uiteindelijk om. Daar was ik dan ook erg blij mee.

10.3

Sprint 2

Over de vormgeving van de e-learning voor voedingsleer was ik meer tevreden dan met de
vormgeving die ik tijdens de vorige sprint had ontwikkeld. Door het gebruik van kleuren die ik in
elkaar heb laten overlopen vind ik de e-learning er sfeervol uit zien en minder hard dan de vorige.
Ook zag het er uit als een geheel door elementen die ik steeds heb laten terug keren. Een
voorbeeld hiervan is het paarse vlak waarin ik de teksten weer gaf.
Wel had ik de functies, die ik in de paragraaf hiervoor heb ook heb beschreven, ook aan deze
animaties willen toevoegen. Dan zou het product gebruiksvriendelijker zijn en meer gespecialiseerd
op de doelgroep.
Ook bij deze sprint was ik erg tevreden over de spellen. Ik kreeg van Threewise ook te horen dat
ze deze heel goed vonden omdat de deelnemer hier goed de theorie mee kon oefenen. Daarnaast
ben ik ook blij met feit dat ik steeds een andere manier heb bedacht om de spellen aan te bieden.
Daarbij was ik ook tevreden over de vormgeving van mijn spellen. Desondanks dat de doelgroep
niet heel goed is met de computer, hebben al mijn testpersonen toch begrepen hoe ze de spellen
moeten besturen.
De testresultaten van dit blok heb ik hetzelfde verwerkt als in de sprint hiervoor, alleen heb ik
daarvoor testpersonen gebruikt in plaats van de deelnemers zelf. Hierdoor kon ik niet alle 163
vragen behandelen omdat de test anders te lang zou duren voor de testpersonen. Ik heb daarom
aantal vragen geselecteerd waarom kon worden bepaald of de leerdoelen over waren gekomen of
niet. Dit vond ik een goede oplossing hiervoor.

10.4

Sprint 3

Over de producten die voort zijn gekomen uit de laatste sprint van dit blok ben ik over het
algemeen tevreden. Wel had ik graag ook bij dit blok weer meer gebruikersfuncties willen
toevoegen die ik de vorige paragraven zijn beschreven. Verder had ik ongeveer dezelfde stijl
doorgevoerd als bij voedingsleer. Ik ben tevreden over de gekozen uitingen waarmee ik de theorie
kon overbrengen. Volgens mij heb ik steeds gekozen voor de best passende mogelijkheden om de
informatie over te brengen. En ook de spellen die ik hierbij heb gemaakt ben ik tevreden over.
Deze sluiten aan op de theorie en helpen bij het beoefenen van de leerdoelen.
Over het samenstellen van de theorie voor voeding- en dieetleer ben ik ook tevreden. Ik denk dat
alle theorie die ik in de e-learning heb verwerkt de leerdoelen ondersteunen. Daarbij heb ik geen
overbodige informatie gegeven.
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Opdrachtomschrijving
1.

Bedrijf

Threewise is een bedrijf dat zich bezighoudt met het trainen en opleiden van mensen. Het betreft
opleiden van mensen die zich bezighouden met het verlenen van service aan gasten, patiënten en
klanten van horeca, zorginstellingen en facilitaire organisaties. Deze opleidingen zijn voor de
mensen die op de werkvloer staan en voor de mensen die aan hen leiding geven.
De visie van Threewise op leren is dat leren dicht bij de praktijk moet staan, dat mensen moeten
leren van mensen uit het vak en dat leren leuk moet zijn.
Threewise is een kleine organisatie met 10 medewerkers en zij ontwikkelen al hun opleidingen zelf.
Alle opleidingen zijn gebaseerd op 4 pijlers:

Trainingen en Workshops

Leren op de werkvloer onder begeleiding van een praktijkbegeleider

Leren door te creëren op basis van een portfolio

Leren door kennis en inzicht te vergaren met E-learning
Opleidingen die Threewise momenteel verzorgt:

Horeca Ondernemer/Manager

Leidinggevende keuken

Zelfstandig werkend kok

Basiskok

Gastheer/Gastvrouw

Facilitair Manager

Facilitair Medewerker

Voedingsassistent in de zorg
2.

Probleemstelling
Threewise zal in opdracht van ziekenhuizen, zoals het Bronovo en het Diaconessenhuis Leiden,
een nieuwe opleiding in elkaar zetten, namelijk de opleiding “Facilitair Dienstverlener”. Deze
opleiding is bedoeld voor mensen die in een ziekenhuis nu één taak vervullen zoals
bijvoorbeeld schoonmaken of het eten serveren. Deze opleiding zal Threewise aanbieden aan
meerdere ziekenhuizen/ verzorgingstehuizen, zodat het personeel meerdere taken kan
vervullen en de patiënt minder verschillende mensen op één dag voorbij ziet komen. Op deze
manier zullen medewerkers beter contact opbouwen met de patiënten. Threewise heeft voor
deze opleiding al veel theorie verzameld. Deze informatie moet worden uitgezocht en tot een
opleiding in elkaar worden gezet passend bij de doelgroep. De opleiding zal worden
aangeboden via e-learning en zal ook vorm moeten worden geven. Threewise wil de theorie op
speelse manier aanbieden met interactieve elementen en veel visuele voorbeelden om de
opleiding zo leuk mogelijke te maken voor de doelgroep. Dit omdat de deelnemers op een
VMBO niveau zitten en niet graag leren of lezen.
De theorie waarover Threewise beschikt voor de opleiding “Facilitair Dienstverlener” bestaat nu
vooral uit stukken tekst. Deze tekst moet worden uitgezocht en samengevat aan de hand van
de leerdoelen die moeten worden overgebracht. Nu is nog niet duidelijk hoe Threewise deze
opleiding via e-learning aan hun deelnemers op een leuke en interactieve kan aanbieden.

3.

Doelstelling van de afstudeeropdracht
Binnen 14 weken zal ik, in opdracht van Threewise, drie onderdelen van de opleiding
“Facilitair Dienstverlener” hebben ontwikkeld op een interactieve en educatieve manier die
aansluit bij de doelgroep. Deze lesstof zal worden aangeboden via e-learning. De
onderdelen zullen leerdoelen bevatten. Of deze leerdoelen succesvol worden overgebracht
zal worden afgeleid aan de resultaten met de testpersonen die de drie onderdelen hebben
doorlopen.
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4.

Resultaat
Wanneer ik mijn afstudeeropdracht met succes heb uitgevoerd zal ik de theorie van drie
onderdelen voor de opleiding “Facilitair Dienstverlener” in elkaar hebben gezet en deze op
een speelse en interactieve wijze hebben vormgegeven op een manier die aansluit bij de
doelgroep. Met deze opleiding kan het bedrijf theorie op een leuke manier aan hun
deelnemers aanbieden en zal Threewise minder tijd hoeven steken in het geven en
uitleggen van deze theorie. Ook kunnen ze de resultaten en voortgang van de leerlingen
gemakkelijk via e-learning bijhouden.

5.

Uit te voeren werkzaamheden, inclusief een globale fasering, mijlpalen en
bijbehorende activiteiten
Mijn werkzaamheden binnen Threewise zullen bestaan uit het in elkaar zetten van drie
onderdelen (hygiëne, voeding en dieetleer) voor de e-learning “Facilitair Dienstverlener”.
De werkzaamheden zal ik gaan uitvoeren aan de hand van de Scrum methode. Scrum is een
management techniek die gebruikt wordt in de softwareontwikkeling.
Scrum hanteert 3 rollen:

De product owner, deze rol zal Roland de Groot vervullen en de wensen van de klanten
vertegenwoordigen.

De Scrum Master, die ondersteund het proces en team. Deze rol zal ik vervullen bij dit
project.

Het team, met een team wordt op korte termijn werkende software(onderdelen) op.
Tijdens mijn afstuderen zal ik vooral zelf de opdracht uitvoeren maar krijg daarbij wel
de hulp van onderwijsdeskundigen en kan ik de, door mij bedachte, grafische
elementen uitbesteden aan twee andere grafisch ontwerpers die een MBO-stage lopen
bij Threewise.

Ondanks dat ik niet met een ‘echt’ team zal werken kies ik toch voor Scrum omdat de verschillende
onderdelen van de opleiding “Facilitair Dienstverleners” op verschillende data online moet worden
gezet. Met deze methode kan ik elk onderdeel na het online zetten nog testen en verbeteren.
Een Scrum-project bestaat uit een aantal sprints. Een sprint is een vaste periode waarin
gewerkt wordt aan het project. Tijdens deze sprints kan ik verschillende onderdelen uitwerken,
testen en eventueel verbeteren aan de hand van feedback van de opdrachtgever en aan de
testresultaten. Ik heb gekeken naar wat er moet gebeuren en aan de hand daarvan een
planning gemaakt. De werkzaamheden die in de planning staan licht ik daaronder nog
uitgebreid toe.
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Toelichting werkzaamheden
Voorafgaand van de sprints zal ik onderzoek doen naar(10 dagen):
De Doelgroep







Leeftijd
Niveau op gebied van leren en computers
Op welke manier leert de doelgroep het best
Omgeving
Bezigheden
Houding tegen over leren en e-learning

Om achter deze gegevens te komen zal ik deskresearch doen naar bestaande gegevens over de
doelgroep. Hiervoor zal ik bronnen zoeken via het internet en de onderwijskundigen van Threewise
raadplegen. Zij hebben al veel verstand van het aanbieden van lesstof aan deze doelgroep.
Verder zal ik fieldresearch doen bij de doelgroep die de opleiding “Facilitair Dienstverlener” zullen
doorlopen. Dit zijn medewerkers (40 tot 60 jaar) van een ziekenhuizen die momenteel één rol
vervullen en worden omgeschoold tot medewerkers die meerdere rollen zullen gaan vervullen.
Hiervoor ga ik kwalitatief onderzoek doen door middel van interviews met de doelgroep om
erachter te komen hoe zij tegenover leren en e-learning staan en om te weten te komen wat hun
leuk vinden om in de e-learning terug te zien.
E-learning







Wat is e-learning
Hoe biedt Threewise e-learning aan
Hoe bieden andere bedrijven e-learning aan
Welke mogelijkheden tot vormgeven en interactie zijn er allemaal mogelijk binnen elearning
Welke mogelijkheden tot het toetsen van de deelnemers zijn er binnen e-learning
Welke programma’s kan ik gebruiken voor het ontwikkelen van de e-learning

Hiervoor zal ik deskresearch doen naar bestaande gegevens over e-learning via het internet en de
opleidingen die Threewise aanbied doorlopen. Ook ga ik proberen e-learning van andere bedrijven
in te zien.
Wanneer er na de deskresearch sommige punten nog niet beantwoord zijn zal ik fieldresearch bij
het bedrijf Threewise doen. Ik zal de mederwerkers van Threewise vragen over hoe zij e-learning
aanbieden en wat de mogelijkheden met e-learning zijn.
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Huisstijl opstellen
Threewise heeft nog geen duidelijke huisstijl. Ik zal stijl die ze al hanteren en de stijl die ik ga
gebruiken voor de opleiding in een document zetten zodat dit voortaan op elke opleiding kan
worden toegepast.
Ik zal drie onderdelen van de opleiding “Facilitair Dienstverlener” opleveren na 3 sprints
van ongeveer 4 weken. Elke sprint bevat de volgende onderdelen(60 dagen):
Mijn werkzaamheden binnen Threewise zullen bestaan uit het in elkaar zetten van een aantal
onderdelen van de e-learning voor “Facilitair Dienstverlener”. De deelnemer doet over de
gehele opleiding één jaar. De deelnemers krijgen 20 trainingen en zullen verder zelf studeren
en vragen maken via e-learning. De e-learning bestaat uit de volgende hoofdstukken:













Introductie
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Gastvrijheid
Communicatie
Anatomie
Voeding
Dieetleer
Feedback geven
Standaard werkmethode
Facilitaire werkzaamheden
Omgaan met verlies
Hygiëne

Tijdens mij afstudeerstage zal ik aan de slag gaan met de volgende onderdelen:




Voeding (18 dagen)
Dieetleer (18 dagen)
Hygiëne (24 dagen)

Indeling hoofdstukken e-learning
Hierbij zal ik wel rekening houden met de gehele e-learningopleiding en onderzoeken op welke
volgorde de hoofdstukken elkaar het best kunnen opvolgen. Daarbij zal ik kijken naar de
onderwerpen van de hoofdstukken en bepalen of deze afhankelijk van elkaar zijn. Op deze manier
kan ik de hoofdstukken goed op elkaar aan te laten sluiten en zorgen voor de duidelijke
samenhang door de gehele opleiding. Deze gewenste volgorde van de hoofdstukken zal ik bij de
opdrachtgever neerleggen.
User stories schrijven
Aan de hand van de planning kan ik zien wat er per week moet gebeuren, daar zal ik user stories
(dingen die nog gerealiseerd moeten worden) van maken, een prioriteit aan geven en dit eventueel
verdelen onder de mensen die er aan meewerken. De user stories verdeel ik op een online
scrumboard onder to do, in progress, ready to test en done.
Leerdoelen opstellen
Elk onderdeel heeft een aantal leerdoelen dat ik zal vaststellen. Zo kan ik na het afronden van elk
onderdeel testen of de leerdoelen op de testpersonen zijn overgekomen. Dit zijn de doelen, samen
met dat deze leerdoelen op een leuke en interactieve manier moeten worden overgebracht,
waaraan een sprint moet voldoen. Binnen Scrum wordt dit Definition of Done genoemd.
Theorie samenstellen
De informatie die Threewise bezit voor de opleiding moet worden uitgezocht en samengesteld tot
theorie aan de hand van de leerdoelen. Bij het ene onderdeel zal dit meer tijd kosten dan bij het
andere. Het niveau van de theorie zal worden bepaald aan de hand van het doelgroeponderzoek.
Onderwijskundigen kunnen mij hierbij helpen.
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Vragen opstellen
Nadat ik de theorie heb samengesteld zal ik dit doorgeven aan de onderwijskundigen. Zij zullen bij
deze theorie vragen opstellen.
Beeldende en interactieve elementen bedenken
De theorie en vragen kunnen op een manier die beter past bij de doelgroep worden overgebracht
dan alleen met tekst. Hoe ik dit zal gaan aanbieden zal ik bedenken, mede aan de hand naar het
onderzoek naar e-learning en naar de doelgroep. Hier kunnen user stories van gemaakt worden en
een prioriteit aan gegeven worden (hoeveel waarde dit heeft voor de opleiding). Daarna kan
worden geplant hoeveel tijd aan een element zal worden besteedt.
Beeldende en interactieve elementen vormgeven
De elementen om de theorie en vragen over te brengen moeten worden vormgegeven. Hiervoor zal
ik vooral de programma’s Adobe Flash, Photoshop en Première gebruiken. Hier kunnen eventueel
andere vormgevers mij bij helpen.
Informatie, vragen, beeldende en interactieve elementen in bleuprint verzamelen
Threewise zet altijd voor een onderdeel online komt te staan alle informatie, vragen, beeldende en
interactieve elementen in een bleuprint. Op deze manier kan de opdrachtgever kijken of alles klopt.
Implementeren aNewSpring
Threewise biedt hun e-learning opleidingen via aNewSpring aan. aNewSpring is een soort template
waarin Threewise een leeromgeving heeft aangemaakt voor hun leerlingen. In aNewSpring kunnen
teksten, afbeeldingen, FLV en SWF-bestanden worden geïmporteerd. Bij het online zetten hiervan
komt het coderen met HTML er aan te pas en dit zal ongeveer 2 dagen duren om te publiceren.
Sprint demo
Aan het einde van elke sprint zal ik de onderdelen aan de opdrachtgever presenteren.
Feedback opdrachtgever verwerken
Feedback dat is gegeven aan de hand van de bleuprint en de sprint demo zal ik verwerken in de
opleiding.
Testen
De resultaten van de doelgroep zelf kan ik helaas niet gebruiken omdat zij er een jaar over doen
om deze stof te doorlopen. Elk onderdeel zal ik testen met een testpersoon die de belangrijkste
eigenschappen van de doelgroep bezit, zoals hetzelfde denkniveau. Ik zal gaan testen of de
leerdoelen zijn behaald aan de hand van de correcte of foutieve antwoorden op de toets vragen na
het doorlopen van de test.
Testresultaten verwerken
De testresultaten zal ik verwerken en doorvoeren in de opleiding.
Retrospective
Na elke sprint zal ik kijken naar het werkproces van de sprint. Alles wat goed is gegaan zal ik
aanhouden en alles wat niet goed ging verbeteren in de volgende sprint.
Afstudeerdossier schrijven
Tijdens het uitvoeren van mij project zal ik bijhouden wat waar ik allemaal mee bezig ben en dit in
mijn afstudeerdossier schrijven. Dit zal ik vooral aan het einde van een afgerond onderdeel doen.
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6.

Op te leveren (tussen)producten










7.

Doelgroeponderzoek
E-learning onderzoek
Huisstijl
Indeling hoofdstukken e-learning
Bleuprints
Testresultaten
E-learning “Facilitair Dienstverlener” onderdeel “voeding”
E-learning “Facilitair Dienstverlener” onderdeel “dieetleer”
E-learning “Facilitair Dienstverlener” onderdeel “hygiëne”

Te demonstreren competenties en wijze waarop
De beroepstaken van CMD die ik binnen mijn afstudeerstage zal uitvoeren zijn:









Methodisch werken
Doelgroepanalyse opstellen
Opstellen leerdoelen
Opstellen content
Vormgeving bedenken & ontwerpen
(Multi)mediaal onderdeel uitwerken
Opstellen storyboard (blueprint)
Testen
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