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1. Inleiding
Aan eerstejaars studenten van de opleidingen Aquatische Ecotechnology en Civiele Techniek ( vierjarige
Bachelor) van de Delta Academy van de Hz University of Applied Sciences (Hz), wordt de cursus Fluid
Dynamics aangeboden. Het betreft een cursus van zeven en een half credits (= 210
studiebelastingsuren), waarin de basisprincipes van vloeistofmechanica worden behandeld. De synopsis
van de cursus is in bijlage 1 opgenomen. Afgelopen jaren is de cursus redelijk traditioneel aangeboden,
bestaande uit hoorcolleges, practica en het maken van oefeningen. Op dit moment wordt de cursus als
flipped classroom aangeboden (http://fluiddynamics.eu). Jaarlijks wordt de cursus gevolgd door circa 80
studenten, verdeeld over twee Nederlandse klassen en twee internationale klassen.
Het rendement van de cursus (zonder herkansingen) in de afgelopen jaren is 2012/2013:70%,
2011/2012:62%, 2010/2012:69%, 2009/2010:45% en 2008/2009:45%. Het streven conform het
Instellingsplan Hogeschool Zeeland (2009, p.21) is een propedeuserendement van 70%. Het rendement
van een toets, zou bij de eerste afname 60% moeten bedragen. Op basis van deze cijfers blijft er een
behoefte om te zoeken naar mogelijkheden om het rendement van de cursus te verbeteren, ondanks dat
er “net” voldaan wordt aan de richtlijnen van de Hogeschool.
Volgens Kapp en O’Driscoll ( 2010, p.7) vindt er op dit moment een “webvolution” plaats. Daar waar, bij de
start van internet de focus lag bij het verbinden met internet, is de focus vervolgens verschoven naar het
maken van verbindingen (delen, deelnemen en samenwerken) via internet. In de “webvolution” zal de
focus verschuiven naar het maken van verbindingen in (“within”) internet. Hierbij zal immersief
samenwerken en co-creatie in virtuele werelden plaatsvinden (t.a.p.). In bestaande virtuele werelden,
zoals Second Life en World of Warcraft, worden op dit moment al in de virtuele werelden objecten
gemaakt, die vervolgens binnen de virtuele wereld verhandeld worden.
Verder stellen Kapp en O’Driscoll (2010, p.19), dat bestaande leer en samenwerkingsplatforms wel een
vorm van virtuele interactiviteit mogelijk maken, maar dat ze het nog niet mogelijk maken immersieve
ervaringen op te doen, die zorgen voor een duurzame betrokkenheid. De huidige webconferenties en
lectures zijn suboptimaal in hun mogelijkheid om kennis op een meeslepende manier over te brengen.
Door het toevoegen van immersie zal dit wel mogelijk worden (t.a.p.)
Sinds enige jaren worden virtuele werelden ingezet in het onderwijs. Trooster (2010) omschrijft virtuele
werelden als driedimensionale permanent toegankelijke audiovisuele omgevingen, waarin meerdere
gebruikers tegelijkertijd actief kunnen zijn, middels een driedimensionale representatie van een karakter,
avatar genaamd, waarmee zij in een bepaalde mate de omgeving kunnen maken of invullen. Virtuele
werelden bieden de deelnemers het gevoel van aanwezigheid van de andere deelnemers (studenten
en/of docenten). Een bijkomend voordeel van virtuele werelden is, dat ze een online platform bieden, dat
tijd en plaats onafhankelijk kunnen worden ingezet. Hierdoor zijn ze goed in te zetten voor bijvoorbeeld
afstandsleren en internationalisering. Bovendien wordt bij virtuele werelden ondersteuning geboden door
middel van een aantal tools. Daardoor is er sprake van een media-rijk medium met: tekst, beeld, geluid en
gebaren. Met deze ICT-toepassingen is zo verhoogde effectiviteit en efficiëntie in het onderwijs mogelijk.
Dit komt niet in het minst, doordat dit medium aansluit bij de belevingswereld van de student. Dit alles
maakt, dat virtuele werelden een sterk medium vormen om het onderwijsleerproces te
ondersteunen.(t.a.p.) Verder beschrijft Trooster (2010) een achttal Nederlandse onderwijsprojecten in
Second Life. Second Life (http://secondlife.com/ ) is een commerciële virtuele wereld. De opensource
variant van Second Life is Open Simulator (http://opensimulator.org) . Voordelen van Open Simulator ten
opzichte van Second life zijn de lagere kosten en de volledige vrijheid om de virtuele wereld naar eigen
behoefte in te richten. Ook kan de Open Simulator wereld als een afgesloten wereld ingericht worden, die
alleen toegankelijk is voor aangemelde studenten. Op de servers van de Hz is een virtuele wereld op
basis van Open Simulator geïnstalleerd. Daarnaast zijn er op internet verschillende aanbieders van
virtuele werelden op basis van Open Simulator, bijvoorbeeld http://www.simvalley.nl/. Een voorbeeld van
Open Simulator in het onderwijs is het digitale taaldorp, zie http://www.3dles.com/.
Warburton (2009) stelt, dat de huidige technologische ontwikkelingen het gebruik van virtuele werelden in
het hoger onderwijs mogelijk maken. Daarbij kan door de immersieve aard van virtuele werelden
uitdagende onderwijskundige ervaringen ontstaan. Elementen, waardoor virtuele werelden kunnen
zorgen voor innovatie in het onderwijs zijn:
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Rijke interacties: Hierbij valt te denken aan interactie tussen personen, maar ook interactie tussen
personen en objecten en zelfs intelligente interactie tussen voorwerpen.
 Visualiseren en contextualiseren : Bouwen van virtuele omgevingen, die niet meer bestaan, te
ver weg zijn, te kostbaar zijn, denkbeeldig zijn, toekomstig zijn of niet waarneembaar zijn door het
menselijk oog.
 Blootstellen aan authentieke inhoud en culturen.
 Het kunnen aannemen van verschillende identiteiten.
 Immersie in een 3D virtuele wereld. Het onderdompelen in een virtuele wereld als avatar kan
invloed hebben op de affectieve, empathische en motievationele aspecten van de ervaring.
 Simulatie. Mogelijkheden om omgevingen te maken, die in werkelijkheid te kostbaar zijn, met
daarbij het voordeel, dat er bijvoorbeeld geen veiligheidsaspecten spelen.
 Community: Bouwen van communities op basis van bijvoorbeeld subculturen en geografische
ligging
 Produceren van inhoud: Mogelijkheid om in de virtuele wereld gezamenlijk objecten te bouwen en
leerrijke omgevingen te ontwerpen. (t.a.p.)
Bij een oefening Fluid Dynamics in een virtuele wereld kunnen meerdere van deze componenten gebruikt
worden. Er kan interactie plaatsvinden tussen objecten (bijvoorbeeld rioolbuis) en de student. De oefening
kan plaatsvinden in een omgeving, die in de werkelijke wereld te kostbaar is om te realiseren. Het kan
gaan om een authentiek situatie. Als avatar wordt de student ondergedompeld in de virtuele wereld en
een foute oplossing laat direct de gevolgen in de virtuele wereld zijn.
Door de beschikbaarheid van virtuele werelden ontstaat er een mogelijkheid om de cursus Fluid Dynamics
op een innovatieve wijze te moderniseren. Dit gecombineerd met de interesse van de onderzoeker voor
de inzet van ICT in het onderwijs, vormt de aanleiding voor dit onderzoek. Het “voorkeurs” doel van het
onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om virtuele werelden in te zetten in het hoger
onderwijs en om meer inzicht te krijgen in effecten van virtuele werelden op het leereffect bij studenten.
Het onderzoek zal als een experiment uitgevoerd worden, waarbij een controlegroep een oefening Fluid
Dynamics in een klassikale lesomgeving zal uitvoeren, terwijl een experimentele groep de oefening in
een virtuele wereld zal uitvoeren. Bij beide groepen zal er een voormeting en nameting plaatsvinden.
Oprins, Bakhuys Roozeboom, Visschedijk en Kistemaker (2013) voerden een vijftal experimenten uit om
het leereffect van serious games bij studenten te bepalen. De basisgedachte hierbij is, dat we bij
effectiviteitsstudies niet uitsluitend naar de leeruitkomst moeten kijken, maar tevens naar het leerproces
zelf; hoe er wordt geleerd en wat er, voor wat betreft het individu, verandert (Salas, Milham en Bowers,
2003). Door TNO is een generiek evaluatieraamwerk voor effectiviteitsstudies ontwikkeld. In dit raamwerk
wordt het leerproces bepaald door: persoonskenmerken, motivationele kenmerken, leerkenmerken en
leeruitkomsten.
Vanwege de beschikbare tijd is ervoor gekozen om alleen motivatie te meten als indicator voor het
leereffect. Deze keuze wordt in het theoretisch kader onderbouwd.

Figuur 1 Experiment
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Door deze aanpassing wordt de onderzoeksvraag:
Wat is het effect van een oefening Fluid Dynamics, uitgevoerd in een virtuele wereld, op de motivatie van
studenten?
De hypothese van het experiment: Gebruik van een virtuele wereld bij de cursus Fluid Dynamics heeft een
positief effect op de motivatie van studenten.
Het maatschappelijk belang van dit onderzoek is, dat het de mogelijkheden onderzoekt om virtuele
werelden in het onderwijs in te zetten. Virtuele werelden, die aansluiten bij de belevingswereld van
studenten, die studenten motiveren en leiden tot een hoger leerrendement. Dit onderzoek gaat heel
specifiek over een onderdeel in één cursus. Op basis van de opgedane ervaring kan de inzet van virtuele
werelden uitgebreid worden naar meerdere onderdelen binnen de cursus, maar ook naar andere
cursussen binnen de opleiding of binnen de Hogeschool. Hierbij kan verder opgemerkt worden, dat indien
er oefeningen in een virtuele wereld beschikbaar zijn, deze ook door andere hogescholen gebruikt kunnen
worden. In Nederland zijn er veertien hogescholen, waar vloeistofmechanica onderwezen wordt. Bij een
Engelstalige uitvoering van de oefeningen, worden de mogelijkheden tot gebruik van de oefeningen
mondiaal. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling van de onderzoeker om de oefeningen beschikbaar te
stellen aan alle belangstellenden. Andere voordelen zijn, dat virtuele werelden tijd en plaats onafhankelijk
zijn. Virtuele werelden zijn daarom zeer bruikbaar bij afstandsleren. Verder biedt het de mogelijkheid om
studenten uit verschillenden landen / culturen samen te laten werken. Het gebruik van virtuele werelden
kan ook een aantrekkingskracht hebben op potentiele studenten.
Kapp en O’Driscoll ( 2010, p.27) stellen, dat het gebruik van immersief internet niet gezien moet worden
als een nieuwe mogelijkheid om klas georiënteerd leren aan te bieden. De vraag moet zijn, wat voor een
soort leren deze nieuwe technologie kan bewerkstelligen (t.a.p.).
In dit onderzoek wordt de virtuele wereld nog wel ingezet als een vorm van klas georiënteerd leren. Het is
de overtuiging van de onderzoeker, dat dit nog maar het begin is en dat dit onderzoek als een eerste stap
gezien moet worden naar een nieuw soort onderwijs, waar klassen een ondergeschikte rol spelen.
Definities
In de wereld van games en virtuele werelden worden geen eenduidige definities aangehouden. In
onderstaande tekst worden de definities gegeven, zoals aangehouden in dit onderzoek.
In boeken en onderzoeken wordt in het Engels regelmatig de term “immersive” gebruikt, als er gesproken
wordt over virtuele werelden. Het vinden van een gelijkwaardig woord in het Nederlands is niet eenvoudig.
Vertaald staat “immersive” voor onderdompelen, meeslepend, overweldigend , intens en immersie. Men
wordt ondergedompeld in een virtuele omgeving, die meeslepend en overweldigend is. In dit onderzoek is
ervoor gekozen om “immersive” te vertalen naar het in het Nederlands wat minder gebruikelijke woord
immersie.
In de literatuur en op internet komt men een groot aantal termen tegen voor de omschrijving van virtuele
werelden. Voorbeelden zijn Multi-User Virtual Environments (MUVE), Massively Multiuser On-line
Learning (MMOL), Virtual Reality Learning Environments (VRLE), Metaverse, Virtual Reality (VR),
Massively Multiplayer Online Role-Play Game (MMORPG), Virtual Social World (VSW) en Multi-User
Dungeon (MUD). Om een eenduidige naamgeving in het onderzoek aan te houden, worden de definities
volgens Kapp en O’Driscoll (2010, P.357) aangehouden:
VIE-Virtual Immersive Environment: De VIE staat voor de 3D technologie , waarbinnen leren kan voor
komen. Het vertegenwoordigt de virtuele 3D leeromgeving, waarbinnen avatars interactie hebben en leren
van de omgeving en van elkaar. De gebeurtenis, waarbinnen leren plaatsvindt, heet een 3D learning
experiences (3DLE).
3DLE-Three-Dimensional Learning Experience : Dit is het process, waarbij de lerende als avatar
wordt ondergedompeld (immersed) in een 3D virtuele omgeving en contact maakt met andere avatars.
Dit met als doel om te leren, waarbij een serie van ervaringen ondergaan wordt. Deze ervaringen zorgen
voor het bereiken van, zowel formele doelen, als informeel peer-to-peer leren. In dit onderzoek bestaat de
3DLE uit een oefening Fluid Dynamics.
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Avatar: De weergave van de lerende in de virtuele wereld. Het virtuele karakter van de lerende wordt een
avatar, welke volledig is opgenomen en ondergedompeld (immersed) in de 3DLE. In dit onderzoek zullen
de studenten als avatars in de oefening Fluid Dynamics weergegeven worden.
Verder is het van belang in te gaan op de termen game, serious game en gamification in relatie tot 3DLE.
Kapp (2012) gaat uit van de volgende definities:
Game: Een systeem, waarin spelers betrokken zijn in een abstracte uitdaging, gedefinieerd door regels,
interactiviteit en feedback. Dit resulteert in een kwantificeerbare uitkomst, die vaak een emotionele reactie
uitlokt.
Gamification: Op games gebaseerde methodes, esthetiek en game-denken om mensen te laten
participeren, tot actie te motiveren, leren te bevorderen en problemen op te lossen.
Serious Game: Een game ontworpen voor een primair doel, anders dan alleen vermaak.
Het verschil tussen een (serious) game en een 3DLE is, dat een (serious) game niet per definitie in een
virtuele wereld afspeelt. Ook hoeft de speler in een serieus game niet altijd, als een avatar voorgesteld te
worden, wat in een 3DLE wel altijd het geval is. Gamification kan wel ingezet worden in een 3DLE. Dit als
doel, de lerende zo optimaal te laten participeren.

Kenmerken van de oefening Fluid Dynamics in een virtuele wereld, zoals gebruikt tijdens dit
experiment:
 De Virtual Immersive Environment (VIE) bestaat uit een wereld gebouwd in Open Simulator.
Open Simulator kan draaien op computers van de Hz, maar er bestaat ook de mogelijkheid,
dat er gebruik gemaakt gaat worden van een externe Open Simulator omgeving.
 De oefening Fluid Dynamics is een Three-Dimensional Learning Experience (3DLE)
 De studenten worden in de oefening Fluid Dynamics weergegeven als avatars
 De oefening Fluid Dynamics kan gezien worden als een serious game, maar dan wel een
serious game, die zich afspeelt in een 3D virtuele wereld.
 In de oefening zal in beperkte mate gebruik gemaakt worden van gamification.
 Naast sociale interactie tussen de avatars, is het werkelijk bouwen van een oplossing een
belangrijk onderdeel van de oefening.

Praktijkprobleem
Het praktijkprobleem wordt beschreven volgens de 5xW+H methode uit Van der Donk en Van Lanen
(2012, p.104). Hierbij wordt het probleem gedefinieerd als een kans op innovatie. Innovatie door het
inzetten van virtuele werelden in het Fluid Dynamics onderwijs.
Wat is het probleem? (Wat is de innovatie?)
In een virtuele wereld zijn activiteiten mogelijk, die in de werkelijkheid niet kunnen, te duur zijn of te
gevaarlijk. In de oefening gaan de studenten naar een eigen virtueel eiland, waar in een authentieke
situatie een probleem opgelost moet worden. De oplossing wordt ook direct gebouwd in de virtuele
wereld, waarbij de gevolgen van de gekozen oplossing direct zichtbaar worden.
Ondanks dat het rendement van de cursus “net” voldoet aan de richtlijnen, bestaat er behoefte om naar
methoden te zoeken, die het rendement verder kunnen verhogen. Het gebruik van virtuele werelden kan
hier een bijdrage aan leveren.
Volgens Van den Oetelaar (2012) bevinden we ons in de digitale revolutie, waarin de transitie plaatsvindt
van industriële samenleving naar kennissamenleving. De term kennissamenleving heeft daarbij enerzijds
betrekking op het feit, dat kennis altijd en overal voorhanden is en anderzijds verwijst de term
kennissamenleving naar kennisbegrip en –constructie. Daar waar de samenleving in het verleden vooral
gericht was op industrie en productie, is deze in een kennissamenleving meer gericht op diensten en
innovatie. Voor de kennissamenleving zijn kennisontwikkeling, -constructie of – creatie van groot belang
als individuele vaardigheden en als kansen voor economische ontwikkeling. Leerlingen en studenten
moeten de juiste competenties en vaardigheden aangebracht worden om goed te kunnen functioneren in
een kennissamenleving. Deze vaardigheden en competenties worden ‘21st century skills’ genoemd.
Wereldwijd worden verschillende definities van 21st century skills gehanteerd.
6
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Deze vaardigheden kunnen als volgt geordend worden:
 Vaardigheid ‘Samenwerking’
 Vaardigheid ‘Kennisconstructie’
 Vaardigheid ‘Ict gebruik voor leren’
 Vaardigheid ‘Probleemoplossend denken en creativiteit’
 Vaardigheid ‘Planmatig werken’
In de nieuwe kennissamenleving vindt leren niet alleen op school plaats, maar ook daar buiten. Daarnaast
is een kennissamenleving gebaseerd op een leven lang leren (t.a.p.). Door het gebruik van virtuele
werelden wordt er aan de 21st century skills gewerkt.

Wie heeft te kampen met het probleem? (Voor Wie is de innovatie bedoeld?)
De innovatie is bedoeld voor studenten en docenten van de cursus Fluid Dynamics die aangeboden wordt
aan de opleidingen Aquatische Ecotechnologie en Civiele Techniek.
Het betreft vier klassen met studenten, waarvan twee nationale (Nederlandstalig) en twee internationaal
(Engelstalig) zijn. Jaarlijks betreft het 80 tot 100 studenten. Studenten krijgen de kans deel te nemen aan
een onderwijsvorm, welke beter aansluit bij hun belevingswereld, terwijl docenten de mogelijkheid krijgen
ervaring op te doen met nieuwe ICT mogelijkheden.
Aangezien meerdere hogescholen vakken aanbieden, die inhoudelijk te vergelijken zijn met de cursus
Fluid Dynamics, kunnen ook deze hogescholen gebruikmaken van de oefening. Verder bestaat de
mogelijkheid om op basis van de opgedane ervaring het aantal oefeningen in een virtuele wereld voor het
vak Fluid Dynamics uit te breiden. Wellicht kunnen oefeningen gemaakt worden voor gelijksoortige andere
vakken. Waar de innovatie in eerste instantie bedoeld is voor studenten en docenten van het vak Fluid
Dynamics aan de Hz, kunnen uiteindelijk vele onderwijsinstellingen voordeel hebben bij het gebruik van
oefeningen in virtuele werelden. De innovatie is daarom in eerste instantie bedoeld voor een specifieke
cursus, maar kan uiteindelijk van betekenis zijn voor verschillende opleidingen in Nederland en
daarbuiten.
Wanneer treedt het probleem op? (Wanneer kan de innovatie plaatsvinden?)
De innovatie kan plaatsvinden tijdens het tweede semester van het eerste studiejaar tijdens de cursus
Fluid Dynamics. De cursus Fluid Dynamics wordt jaarlijks aangeboden. Het experiment wordt uitgevoerd
in maart 2014. Indien virtuele werelden verder ingevoerd worden in het onderwijs, dan kan hier gedurende
het gehele jaar (dag en nacht) gebruik van gemaakt worden.
Waarom is het een probleem?(Waarom is het innovatie?)
Van der Donk en Van Lanen (2012, p.267) hanteren de volgende definitie voor innoveren. ‘Een innovatie
is een idee, gebruik of object, dat als nieuw wordt ervaren door de doelgroep, bijvoorbeeld door een
individuele gebruiker of een organisatie. Het maakt niet uit of het idee ook echt nieuw is. Het gaat om de
ervaring van de nieuwheid door de gebruikers. Innovatie heeft dus niet zozeer met “uitvinden”(inventie) te
maken, als wel met het slim toepassen van bestaande uitvindingen’ (Van Leeuwen 2004, p. 1).
Het gebruik van virtuele werelden heeft binnen de opleidingen Aquatische Ecotechnologie en Civiele
Techniek nog niet plaatsgevonden. Dat is de reden, dat het in dit onderzoek om innovatie gaat. Verder
heeft het gebruik van een virtuele wereld als innovatie een toegevoegde waarde, omdat het de motivatie
van studenten zal vergroten en daardoor zal leidden tot een hoger leerrendement.
Waar doet het probleem zich voor? (Waar moet de innovatie plaatsvinden?)
Het experiment zal plaatsvinden in computerlokalen op de Hz. Dit tijdens reguliere lessen van de cursus
Fluid Dynamics. De virtuele wereld is beschikbaar via een server, op de HZ of bij een externe partij. Via
een viewer (programma) op een computer krijgt men toegang tot de virtuele wereld. Tijdens de uitvoering
van het experiment zullen de deelnemers via de computers in de computerlokalen toegang tot de virtuele
wereld verkregen worden. In principe kan via elke willekeurige computer, die op internet aangesloten is
toegang verkregen worden tot de virtuele wereld, mits de betreffende persoon toegangsrechten heeft.
Hoe is het probleem ontstaan? (Hoe is de kans op innovatie ontstaan?)
De New Media Consortium (http://www.nmc.org/) brengt sinds 2004 jaarlijks hun Horizon Report uit,
waarin voorspellingen gedaan worden over technologieën, die van invloed zijn op het onderwijs. Martin,
Diaz, Sancristobal, Gil, Castro en Peire (2011) concluderen op basis van de Horizont Reports uit de
periode 2004 tot en met 2010, dat immersieve omgevingen, waaronder virtuele werelden hoogst
7
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waarschijnlijk impact zullen hebben op het onderwijs. Allison, Miller, Oliver, Michaelson en Tiropanis (
2012) stellen, dat het huidige internet in combinatie met de huidige hardware geschikt is voor het gebruik
van immersiefe 3D web, zoals multi-user virtual world (MUVE) applicaties Second life.
De ontwikkelingen in hardware en software zijn zodanig, dat het gebruik van een virtuele wereld mogelijk
is.
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2. Theoretisch kader
In het theoretisch kader worden drie thema’s nader onderzocht: “Invloed virtuele werelden op leereffect” ,
“Motivatie als indicator voor leereffect” en “Conceptueel model motivatie” voor het meten van motivatie.

2.1 Invloed virtuele werelden op leereffect
In een kwalitatieve meta-analyse door Ke (2009) zijn instructional games studies onderzocht, bedoeld
voor onderwijs. Uit een eerste selectie van 256 studies zijn uiteindelijk 89 studies geselecteerd, die
voldoende empirische data bevatten op de toepassing en effectiviteit van instructional computer games.
Vijvenzestig studies hebben als onderwerp, het leereffect van instructional games. Hiervan toonden 34
studies een significant positief effect van instructional computer games aan. Bij 17 studies was het effect
wisselend. Sommige onderdelen van de games hadden een positief leereffect, andere weer niet. Bij 12
studies was er geen verschil tussen computer game en conventionele instructie. Slecht bij één studie gaf
conventionele instructie een beter leereffect dan de computer game. De onderzochte games zijn zeer
verschillend (2D, 3D, puzzels, simulatie, enzovoort). Ondanks dat het artikel de lijst met games
opgenomen heeft, is het niet zichtbaar hoeveel van de genoemde 65 games, 3D games en/of virtuele
werelden zijn.
Een andere meta studie is uitgevoerd door Sitzmann (2011). Doel was om statistisch onderbouwd, de
literatuur over het leereffect van computer simulatie games op het aanbrengen van werk gerelateerde
kennis en vaardigheden samen te vatten. Dit om te tonen of games effectief zijn voor het verbeteren van
beroepscompetenties van volwassenen. Simulatie games zijn hierbij gedefinieerd, als instructies gegeven
via een personal computer, waarbij de lerenden ondergedompeld (immerses) worden in een kunstmatige
omgeving, beslissingen moeten nemen en de gevolgen van hun beslissingen leren. Uitgangspunt voor de
bekeken studies was, dat de resultaten afgezet waren tegen een controlegroep.
Sitzmann kwam tot de volgende conclusies: Op basis van 8 studies is bepaald, dat bij instructie via een
simulation games, het self-efficacy 20% hoger was. Op basis van 39 studies is bepaald, dat declaratieve
kennis (feitenkennis) bij simulation games 11 % hoger ligt. Procedurele kennis was met simulation games
14% hoger. Op basis van 22 studies en op basis van 8 studies is bepaald, dat retention bij simulation
games 9% hoger ligt. Ook bij dit onderzoek zijn niet alle onderzochte games 3D virtuele werelden,
Kapp en O’Driscoll ( 2010) beschrijven negen casestudies, waarbij virtuele werelden succesvol gebruikt
worden. Het gaat hierbij om virtuele werelden, die door bedrijven, waaronder Microsoft en IBM, gebruikt
worden. De positieve en negatieve ervaringen voor elke case worden omschreven.
Trooster (2010) heeft 11 onderwijsinitiatieven in second life onderzocht op didactische meerwaarde ten
opzichte van de gouden standaard, meestal klassiek onderwijs. Hiervan waren 9 projecten Nederlands.
Alle projecten waren gericht op MBO en HBO onderwijs. De projecten zijn op basis van een vragenlijst
onderzocht. Bij alle 11 geanalyseerde initiatieven was men positief over de meerwaarde van Second Life
in het onderwijs. Bij 2 van de 11 initiatieven is de meerwaarde vastgesteld op basis van toetsresultaten.
Bij één initiatief was de meerwaarde door toetsen niet vast te stellen. Bij drie initiatieven is de meerwaarde
vastgesteld op basis van evaluaties met studenten en/of docenten. Bij de overige initiatieven is de
meerwaarde ingeschat op basis van ervaring.
Van Bruggen en Van Dulm (2009) beschrijven een achttal leersituaties (oefeningen) in virtuele werelden.
De leersituatie zijn verdeeld in vier varianten:
- variant A: instructiegericht, docentgestuurd;
- variant B: inhoudgericht, docent-leerlinggestuurd;
- variant C: taakgericht, leerling-docentgestuurd;
- variant D: competentiegericht, leerlinggestuurd.
Om de educatieve waarde van de leersituaties te bepalen, is er een grootschalig onderzoek onder 971
onderwijsprofessionals uit het vo, mbo en de lerarenopleiding uitgevoerd. Hierbij zijn de leersituaties
beoordeeld volgens de powerindicator van Bernie Dodge. De kracht (Power)van een leersituatie wordt
hierbij bepaald door:
9
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(A) de aandacht van leerlingen kan vasthouden;
(D) diepgang geeft aan het leren;
(E) efficiënt is om het beoogde leerdoel te bereiken.
Alle leersituaties worden positief beoordeeld, waarbij variant B het beste is en variant A het minste (t.a.p.).
De oefening in de virtuele wereld van dit onderzoek zal ook nadrukkelijk inhoud gericht zijn en docentleerling gestuurd.
Iqbal, Kankaanranta en Neittaanmäki (2010) stellen, dat het gebruik van virtuele werelden bij het leren,
boeiend (“engaging”) voor studenten kan zijn en dat het een positief resultaat kan hebben op hun cijfers
alsmede op hun houding en motivatie ten aan zien van leren. Hierbij is het wel van belang, dat de virtuele
wereld: onderzoeken, opdoen van ervaring en samenwerken stimuleert waarbij de studenten authentieke
en uitdagende taken uitvoeren.Tevens zal er een vorm gamification moeten plaatsvinden.
Op basis van bovenstaande onderzoeken kan de voorzichtige conclusie getrokken worden, dat virtuele
werelden een positief leereffect hebben. Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat meerdere studies naar
het leereffect van games gekeken hebben. Virtuele werelden maken een onderdeel uit van games, maar
er zijn ook games, die geen virtuele wereld gebruiken. Daarnaast is er geen onderzoek gevonden, welke
hetzelfde is als dit onderzoek.

2.2 Motivatie als indicator voor leereffect
Valcke (2010, p.589) hanteert als definitie voor motivatie het proces, waardoor doelgericht gedrag wordt
uitgelokt en onderhouden. Motivatie wordt gezien als het geheel aan invloeden en krachten, die
kenmerken van toekomstig gedrag beïnvloeden. Deze kenmerken zijn onder te verdelen in selectie,
doorzetting, intensiteit en doorzetten van gedrag. Het gedrag is hierbij doelgericht. Verder is er
wederkerigheid in de relatie tussen doel en invloeden en krachten. Motivatie gaat niet alleen over het
starten van gedrag, maar ook over het onderhouden of volhouden van gedrag (t.a.p.) Op basis van deze
definitie kan men beredeneren, dat een student, die eenmaal gemotiveerd aan een leeropdracht begint,
deze ook zal proberen af te maken. Uitgaande van een didactisch goede opdracht zal er vervolgens ook
leereffect optreden. Door de genoemde wederkerigheid tussen doel en krachten en invloeden, bestaat er
echter ook de mogelijkheid dat bij een didactische “slechte” opdracht motivatie juist gaat afnemen.
Wentzel en Wigfield (2009, p.2) stellen, dat toegepast onderzoek aantoont, dat motivatie van belang is
voor het verbeteren van betrokkenheid bij leeractiviteiten, academische prestaties, aanwezigheid op
school, slagingspercentages en sociale competenties van studenten.
Ryan en Deci (2009, p. 176) stellen op basis van verschillende studies, dat intrinsieke motivatie bij
studenten leid tot betere leerresultaten. Volgens Ryan en Deci (2000) zorgt intrinsieke motivatie voor een
hoge kwaliteit van leren en creativiteit. Intrinsieke motivatie verwijst naar motivatie, die wordt gedreven
door interesse of plezier in de taak zelf, en bestaat binnen de persoon.
Goes (2009) onderzocht in haar master thesis of er een positief verband bestaat tussen intrinsieke
motivatie en schoolprestaties onder 96 leerlingen van een VMBO (leeftijd 12 -15 jaar). Resultaat van het
onderzoek was, dat er een significant positief verband is. De resultaten lieten verder zien dat er maar een
klein gedeelte van de totale variantie (14,2%) wordt bepaald door intrinsieke motivatie. Ook andere
aspecten zijn van belang voor het behalen van goede schoolprestaties.
Het gebruiken van motivatie als indicator voor het leereffect lijkt op basis van bovenstaande onderzoeken
gerechtvaardigd te zijn. Daarbij moet opgemerkt worden, dat er verschillende andere aspecten zijn, die
van invloed op de het leereffect kunnen zijn. Men kan hierbij denken aan persoonskenmerken en
leerkenmerken (Oprins 2013). Vanwege de beperkte tijd wordt in dit onderzoek alleen motivatie gemeten.
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2.3 Conceptueel model motivatie
Valcke (2010, p.606) noemt extrinsieke en intrinsieke motivatie de meest verspreide benadering in
onderwijskundige kringen. Daarbij behoort de zelfdeterminatietheorie tot de meest dominante theoretische
onderbouwing betreffende extrinsieke en intrinsieke motivatie. Bij extrinsieke motivatie voert men een taak
uit, omdat deze direct iets oplevert. Het gaat hierbij om een extern doel, zoals beloning, punten,
waardering door anderen of het vermijden van straf. Intrinsieke motivatie verwijst naar het aanpakken van
een taak, opdracht omwille van de taak zelf. Men wil de taak uitvoeren, men beleeft er plezier aan. Voor
de intrinsieke motivatie binnen de zelfdeterminatie onderscheiden Ryan en Deci (2000) drie soorten
behoeften:
1. Beheersing (competence). ‘Ik wil mijn situatie beheersen’
2. Erbij horen en verwantschap (relatedness).’Ik wil, dat anderen zien, dat ik mijn situatie beheers en
dat ik samen met hen mijn situatie onder controle heb’
3. Autonomie (autonomy). ‘Ik wil dit zelf kunnen doen. Ik wil mijn situatie zelf kunnen aanpakken’
Trooster (2010) baseert zijn grondslagen voor het bepalen van de didactische meerwaarde op de
zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2000). Op basis hiervan worden door Trooster vijf categorieën
als grondslag voor het bepalen van de meerwaarde aangehouden:
1. Second life bevordert de sociale interactie,
2. Second life bevordert zelfsturing door de studenten,
3. Second life geeft studenten meer het gevoel de leertaken aan te kunnen,
4. Second life bevordert de intrinsieke motivatie van studenten,
5. Second life bevordert de leerresultaten van de studenten (t.a.p.)
Wat opvalt aan de categorieën, zoals beschreven door Trooster is, dat de eerste drie categorieën samen
een uitspraak doen over de vierde categorie. Dit omdat sociale interactie, zelfsturing en het aankunnen
van leertaken volgens Ryan en Deci (2000) de grondslagen vormen voor de intrinsieke motivatie.
Vervolgens kan men categorie vier zien als één van de grondslagen voor het bevorderen van
leerresultaten.
Ook Kapp (2012, p.63.) noemt de zelfdeterminatietheorie voor het creëren van intrinsieke motivatie in
games. In het boek wordt verwezen naar verschillende studies, waarin aangetoond wordt, dat
competence, relatedness en autonomy met betrekking tot games, gekoppeld kunnen worden aan
motivatie om verder te spelen, het ervaren van een verbetering van het psychologische welzijn, plezier in
de game en het gevoel van immersie.
Ryan, Rigby en Przybylski (2006) concluderen, dat de beheersing van de situatie (“competence”), sociale
verbondenheid (“Relatedness”) en Autonomie ook in een virtuele wereld bepalend zijn voor motivatie.
(t.a.p.). Intrinsieke motivatie werkt ook binnen een virtuele wereld.
Het conceptueel model ziet er als volgt uit:

Figuur 2 Conceptueel model
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3. Het onderzoeksdoel en de onderzoeksvraag
3.1 Onderzoeksdoel
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de mogelijkheden tot het gebruik van
virtuele werelden in het onderwijs. In dit onderzoek wordt onderzocht wat het effect is van een oefening
Fluid Dynamics in een virtuele wereld op de motivatie van studenten uit het eerste jaar van de
opleidingen Civiele Techniek en Aquatische Ecotechnologie aan de Delta Academy.
Primaire opbrengst is daarbij de uitspraak of er een causaal verband bestaat tussen uitvoeren van een
oefening in een klassikale lesomgeving of virtuele wereld en de motivatie van studenten. Door het
uitvoeren van het onderzoek zal ervaring opgedaan worden in het gebruik van virtuele werelden in het
onderwijs. Hierbij gaat het om het vergroten van deskundigheid en praktische kennis over het gebruik van
virtuele werelden, maar het is ook een mogelijkheid om didactische kennis over virtuele werelden te
vergroten. Uiteindelijk nodigt dit onderzoek de opleiding (collega’s , leidinggevenden, onderwijskundigen)
uit, een mening te vormen over het gebruik van geavanceerde ICT middelen. Kan door het gebruik van
virtuele werelden de kwaliteit van onderwijs vergroot worden en de aantrekkelijkheid van het onderwijs
toenemen (vergroting instroming). De resultaten van het onderzoek kunnen direct in het onderwijs
toegepast worden, de oefening kan in het lesprogramma van Fluid Dynamics opgenomen worden. Het
onderzoeksvoorstel is besproken met de direct leidinggevende en collega’s.

3.2 Onderzoeksvraag
Wat is het effect van een oefening Fluid Dynamics, uitgevoerd in een virtuele wereld, op de motivatie van
studenten?
Hypothese: Gebruik van een virtuele wereld bij de cursus Fluid Dynamics heeft een positief effect op de
motivatie van studenten.
Deelvragen
1. Hoe ziet het ontwerp van de oefening in een klassikale lesomgeving eruit (controle groep)?
2. Hoe ziet het ontwerp van de oefening in een virtuele wereld eruit (experimentele groep)?
3. Welke vragen worden opgenomen in de voormeting en nameting om de motivatie van de
studenten te meten?
4. Hoe ziet het verband tussen het wel of niet aanbieden van een oefening Fluid Dynamics in een
virtuele wereld (onafhankelijke variabele) en motivatie (afhankelijke variabele) eruit?
3.3 Operationaliseren
3.3.1 “Oefening Fluid Dynamics”:
Er wordt een opdracht gemaakt, die als basis dient voor de oefening voor, zowel de controlegroep, als de
experimentele groep. Deze opdracht wordt gebaseerd op bestaand lesmateriaal. Dit lesmateriaal is
beschikbaar via de website http://fluiddynamics.eu/. De leerdoelen welke van toepassing zijn op de course
zijn beschreven in de synopsis , welke te vinden is in bijlage 1. Het leerdoel voor de oefening wordt “Je
kunt de afmetingen van een duiker, rioolbuis, watergang, rivier of kanaal bepalen op basis van verval,
debiet en energieverliezen”.
Algemene beschrijving opdracht: Er is een eiland omringd door een dijk. De zee rondom het eiland heeft
een vast waterpeil. Op het eiland is een watergang aanwezig, waarvan het waterpeil hoger is dan het
waterpeil van de zee. In de watergang is een constant debiet aanwezig. Dit debiet moet afgevoerd worden
naar zee. Om het water uit de watergang naar zee af te voeren, moet er een duiker (buis) door de dijk
aangelegd worden. Vraag aan de studenten is om de afmetingen van de duiker (buis) te berekenen.
Het antwoord is correct, indien het debiet door de duiker gelijk is aan het debiet in de watergang.
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Als er een te grote diameter gekozen wordt, dan wordt het debiet door de duiker te groot en zal de
waterstand in de watergang op het eiland gaan dalen.
Als er een te kleine diameter gekozen wordt, dan wordt het debiet door de duiker te klein en zal de
waterstand in de watergang op het eiland gaan stijgen.
Bij het zoeken naar de oplossing worden de volgende termen gebruikt: stroomsnelheid, natte doorsnede,
debiet, hydraulische straal, wrijvingscoëfficiënt, contractie coëfficiënt, snelheidshoogte, drukhoogte,
energiehoogte, energieverlies, drukverschil, bernoulli en white-colebrook.
De oefening wordt uitgevoerd in projectgroepen van 3 tot 4 studenten. De oefening duurt ongeveer.
De controle groep, bestaande uit ongeveer 40 studenten, zal de oefening uitvoeren in een klassikale
lesomgeving. Studenten hebben de beschikking over een computer en daardoor toegang tot de theorie
via http://fluiddynamics.eu/. Zodra een groep de oplossing denkt te hebben gevonden, laten ze deze zien
aan de docent in het lokaal. De docent zal als feedback aangeven of de oplossing goed is of fout. Bij een
foute oplossing zal aangegeven worden of de diameter van de duiker te groot of te klein is.
De experimentele groep, bestaande uit ongeveer 40 studenten, zal de oefening uitvoeren in een virtuele
wereld. Hiervoor zullen de studenten plaatsnemen in een computerlokaal. Ook via eigen computers
kunnen de studenten toegang krijgen tot de virtuele wereld. De projectgroepen bepalen in de virtuele
wereld de diameter van de duiker en brengen deze daadwerkelijk aan. Het zal direct zichtbaar worden of
de gekozen oplossing goed of fout is. Als de oplossing fout is, dan dient de duiker aangepast te worden.
3.3.2 “virtuele wereld”
De virtuele wereld wordt gebouwd in Open Simulator. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de servers op de
Hz of van externe servers. Via een viewer (software) op een computer kan via een internetverbinding
toegang gekregen worden tot de virtuele wereld. Iedere deelnemer wordt in de virtuele wereld
gerepresenteerd als een avatar.
In de virtuele wereld zijn er een aantal eilanden aanwezig, zoals beschreven bij de oefening (zie hoofdstuk
3.3.1.). Er zijn net zoveel eilanden als projectgroepen. Iedere projectgroep wordt geteleporteerd naar een
eigen eiland en kan daar het probleem oplossen. Een beeldende uitleg is te vinden in bijlage 2.
3.3.3 “motivatie ”
Tijdens het experiment wordt middels een voormeting en een nameting de motivatie van de studenten
gemeten. Basis voor de meting is het conceptueel model motivatie zoals beschreven in hoofdstuk 2.3
3.3.4“studenten”
De onderzoeksgroep ten behoeve van het experiment bestaat uit ongeveer 80 eerstejaars studenten, die
deelnemen aan de course Fluid Dynamics editie 2013-2014. Het zijn studenten, die de opleidingen Civiele
Techniek en Aquatische Ecotechnologie volgen aan de Delta Academy van de Hz University of Applied
Sciences
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4. De onderzoeksmethode
Allereest wordt de keuze voor de onderzoeksmethode onderbouwd, vervolgens worden de
ondergroepsgroep, dataverzameling, dataverwerking, data-analyse behandeld. Als laatste wordt
besproken hoe betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek worden gewaarborgd.

4.1 Keuze onderzoeksmethode
Saunders, Thornhill, Verckens en Booij (2011, p.102) stellen, dat het van belang is om een totaalbeeld te
ontwikkelen, waarin de gekozen methode een plaats krijgt. De gemaakte keuzes bepalen het
fundamentele wereldbeeld, welke ten grondslag ligt aan het onderzoek en de richting van het onderzoek.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de onderzoeksui.

Figuur 3 onderzoeksui (bron: Saunders e.a. 2011, p.103, figuur 4.1)
Volgens het conceptueel model (zie hoofdstuk 2.3) wordt het meten van de motivatie gebaseerd op
sociale interactie, zelfsturing en beheersing. Sociale interactie en interpretatie (=subjectief) van de
proefpersoon spelen hierbij een rol. Saunders e.a. (2011, p.106) stellen, dat het sociaal constructivisme
als afgeleide van het subjectivisme de wetenschapspraktijk als een sociale praktijk ziet. Ieder mens
interpreteert de werkelijkheid op een andere manier. Daarnaast zullen in het onderzoek ook elementen
van het interpretivisme voorkomen, waar Saunders e.a. (2011, p.105) stellen, dat het noodzakelijk is om
verschillen in de rollen van mensen te begrijpen als sociale actoren.
Het onderzoek doorloopt de vijf stadia van een deductief onderzoek, welke volgens Saunders e.a. (2011,
p.111) bestaan uit: opstellen van een hypothese, hypothese uitdrukken in operationele termen,
operationele hypothese toetsen en indien nodig de theorie op basis van het model aanpassen.
De onderzoeksmethode is een experiment, welk volgens Saunders, e.a. (2011, p.119) tot doel heeft het
bestuderen van causale verbanden, waarbij een verandering in één onafhankelijke variabele een
verandering teweegbrengt in een andere afhankelijke variabele. Er is sprake van causaliteit wanneer een
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statistisch verband tussen één onafhankelijke variabele en één afhankelijke variabele niet wordt
veroorzaakt, doordat een derde variabele die samenhang teweegbrengt. Het experiment wordt gebruikt in
een verklarend onderzoek om ‘verschil’ vragen en ‘samenhang vragen te beantwoorden. In een klassiek
experiment zijn er twee groepen, waarvan de leden willekeurig over de groepen zijn verdeeld. Dit betekent
dat de twee groepen exact gelijksoortig zijn in alle aspecten, die relevant zijn voor het onderzoek. De
experimentele groep ondergaat een of andere vorm van interventie of manipulatie. Bij de controle groep
vindt deze interventie of manipulatie niet plaats.(t.a.p)
Vertaald naar dit onderzoek:
 De onafhankelijke variabele is het wel of niet uitvoeren van een oefening Fluid Dynamics in een
virtuele wereld.
 De interventie of manipulatie bestaat uit het uitvoeren van een oefening Fluid Dynamics in een
virtuele wereld.
 De afhankelijke variabele bestaat uit de motivatie van de studenten.
 De experimenteer groep en de controle groep worden samengesteld uit de 80 eerstejaars
studenten, die de cursus Fluid Dynamics volgen. Beide groepen bestaan uit ongeveer 40
studenten.
Om ethische redenen krijgt de controle groep na afloop van het experiment de gelegenheid om alsnog de
oefening in de virtuele wereld te maken.
Onderzoekskeuze is de gemengde methode, waarbij volgens Saunders, e.a. (2011, p.129), zowel
kwantitatieve, als kwalitatieve methoden en procedures voor het verzamelen en analyseren van gegevens
gebruikt worden. Bij een gemengdemethodeonderzoek overheerst één van beide methodes (t.a.p.)
In het experiment zal de nadruk liggen op kwantitatief onderzoek, waarbij een eenvoudig kwalitatief
onderzoek uitgevoerd zal worden ter verhoging van betrouwbaarheid en validiteit.
Tijdshorizont is een dwarsdoorsnedeonderzoek, aangezien het experiment op een bepaald tijdstip zal
plaatsvinden.
Als voorbereiding op het experiment wordt door middel van een beschrijvend onderzoek zowel de
oefening in de bestaande lessituatie, de oefening in de virtuele wereld, als de vragenlijsten beschreven
(deelvragen 1,2 en 3). Volgens Saunders, e.a. (2011, p.116) is het doel van een beschrijvend onderzoek
het geven van een nauwkeurige afbeelding van personen, gebeurtenissen of situaties. Een beschrijvend
onderzoek wordt vaak als voorfase van een verklarend onderzoek gezien (t.a.p.). Dit beschrijvende
onderzoek wordt uitgevoerd als kwalitatief onderzoek, waarbij collega’s, deskundigen en studenten
worden geraadpleegd.
Op de volgende bladzijde staat het stroomschema van het experiment weergegeven.
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Figuur 4 stroomschema experiment
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4.2 Onderzoeksgroep
Voor het kwalitatieve onderzoek als voorbereiding op het experiment wordt gesproken met collega
docenten (aantal 5), leidinggevende (aantal 1), dienst onderwijs (aantal 1), externe deskundigen (aantal
2), studenten (aantal 5).
De onderzoeksgroep ten behoeve van het experiment bestaat uit ongeveer 80 eerstejaars studenten, die
deelnemen aan de course Fluid Dynamics editie 2013-2014. Het zijn studenten, die de opleidingen Civiele
Techniek en Aquatische Ecotechnologie volgen aan de Delta Academy van de Hz University of Applied
Sciences. Het betreft, zowel Nederlandse studenten, als Internationale studenten. Gemiddelde leeftijd van
de studenten is ongeveer 18-19 jaar.

4.3 Dataverzameling
Voor het kwalitatieve onderzoek als voorbereiding op het experiment wordt er gebruik gemaakt van
interviews. Deze interviews vinden plaats, nadat de oefeningen voor de controle en experimenteer groep
en de vragenlijst in concept afgerond zijn. Doel van de interviews is om op basis van de aanwezige kennis
van de geïnterviewde, feedback te krijgen op de voorstellen. Volgens Saunders, e.a. (2011, p.277) gaat
het om semigestructureerde interviews, waarbij de onderzoeker een lijst met thema’s en vragen heeft, die
behandeld moeten worden, hoewel die van interview tot interview kunnen variëren. De interviews kunnen
gezien worden als respondenten-interview, waarbij de geïnterviewde antwoord geeft op de vragen van de
onderzoeker. De interviews worden op een een-op-eenbasis afgenomen.
Voor het experiment wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten. Zowel de voormeting, als nameting bestaat
uit een vragenlijst. De vragenlijsten worden digitaal ingevuld. Alle deelnemers wordt gevraagd de
vragenlijsten in te vullen. Volgens Saunders, e.a. (2011, p.328) zijn dit “zelf in te vullen” “online
vragenlijsten”.
De onderzoeksgroep bestaat uit twee Nederlandse klassen en twee Internationale klassen.
De voertaal onder de Internationale studenten is Engels, hoewel dit meestal niet hun moedertaal is.
De vragenlijsten zullen opgesteld worden in, zowel het Nederlands, als het Engels. Correcte vertaling zal
hierbij een belangrijk aandachtspunt zijn.
Op basis van het conceptueel model (hoofdstuk 2.3) kan gesteld worden, dat tijdens de voormeting en
nameting, naar de mening van de studenten gevraagd wordt. Volgens Saunders, e.a. (2011, p.345)
betreft het dan schaal- of beoordelingsvragen. Hierbij is er een voorkeur voor de tienpunts numerieke
beoordelingsschaal. Dit omdat, het zowel Nederlandse, als Internationale studenten betreft, die bekend
zijn met een tienpunts schaal.
Van der Donk en Van Lanen (2012, p.180) stellen, dat bij het verzamelen van data gebruikt gemaakt
wordt van instrumenten. Deze helpen de data op eenduidige wijze te verzamelen. Voor elke methode van
dataverzameling wordt een instrument gemaakt. Naast het doel bevat het instrument kernbegrippen,
deelaspecten en als vierde bij vragenlijsten stellingen of vragen (t.a.p.).
Voor het onderzoek worden de volgende instrumenten gemaakt.
1. Instrument voor interviews over het ontwerp van de oefening Fluid Dynamics in klassikale
lessituatie.
Doel: Ontvangen van feedback op de oefening
2. Instrument voor interviews over het ontwerp van de oefening Fluid Dynamics in virtuele wereld.
Doel: Ontvangen van feedback op de oefening
3. Instrument voor interviews over jet ontwerp van de vragenlijst voormeting en nameting.
Doel: Ontvangen van feedback op de vragenlijst
4. Instrument voor de kwantitatieve vragenlijst voormeting en nameting experiment.
Doel: Meten van de motivatie voor en na het experiment.
Kernbegrip 1: sociale interactie
Kernbegrip 2: zelfsturing
Kernbegrip 3: beheersing
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5. Instrument voor de kwalitatieve vragenlijst voormeting en nameting experiment. Deze vragenlijst
wordt bij enkele studenten afgenomen.
Doel: Controleren of studenten de kwantitatieve vragenlijst voormeting en nameting ingevuld
hebben, zoals bedacht door onderzoeker
De eerste drie instrumenten worden in gezet bij de semigestructureerde interviews. Dit wil zeggen, dat
niet alle kernbegrippen, deelaspecten en stellingen of vragen in ieder interview aan bod komen.
De vragenlijsten voormeting en nameting zullen niet exact dezelfde vragen bevatten. Ze moeten wel
dezelfde deelaspecten bevragen. Per deelaspecten worden twee gelijkwaardige stellingen opgenomen,
één voor de voormeting en één voor de nameting.
Bij het maken van de instrumenten zal zeker ook onderzocht worden of er al bestaande lijsten zijn, die
gebruikt kunnen worden. Onderzoeker heeft al contact gehad met TNO en toestemming om vragenlijsten
van TNO te gebruiken, bijvoorbeeld de “Intrinsic Motivation Inventory “ een instrument, waarmee de
intrinsieke motivatie gemeten kan worden.
Bij zowel de controlegroep, als de experimentele groep worden video opnames gemaakt. Bij de
experimentele groep zullen een aantal projectgroepen gevolgd worden door het maken van een
screencapture, hierbij wordt het bezoek in de virtuele wereld opgenomen. Na de uitvoering van het
experiment en de verwerking van de resultaten zal er bepaald worden of het noodzakelijk is de video
opnamen op te nemen in het onderzoek. Vooraf wordt er daarom nog geen instrument ontwikkeld.

4.4 Dataverwerking
Bij het uitvoeren van de interviews in het kader van het voorbereidende kwalitatieve onderzoek worden er
door de onderzoeker verslagen van de interviews gemaakt. Deze verslagen worden aan de geïnterviewde
ter controle aangeboden. De gegevens worden digitaal opgeslagen
De resultaten van de voormeting en nameting van het experiment worden digitaal opgeslagen en in
daarvoor geschikte software verwerkt. Aandachtspunt hierbij is, het coderen van de numerieke gegevens.
Voor het opstellen en uitvoeren van de voormeting en nameting wordt er gebruik gemaakt van
ThesisTools (http://www.thesistools.com/). Verdere verwerking en analyse zal plaatsvinden in SPSS. De
Hz heeft een licentie voor het gebruik van SPSS.
4.5 Data-analyse
De interviews in het kader van het voorbereidende onderzoek zijn direct gekoppeld aan concrete
voorstellen (oefeningen, ontwerp vragenlijsten). De resultaten van de interviews kunnen direct gebruikt
worden voor het aanpassen van de voorstellen, indien nodig. Het gaat hier om een volgens Saunders,
e.a. (2011, p.389) deductieve benadering.
De voormeting en nameting van het experiment leveren kwantitatieve gegevens op.
Volgens Saunders, e.a. (2011, p.428) kunnen de gemeten gegevens gekwalificeerd worden als
kwantificeerbare gegevens, aangezien de gegevens als numerieke hoeveelheden gemeten kunnen
worden. Kwantificeerbare gegevens kunnen vervolgens getypeerd worden als continue gegevens of
discrete gegevens. Dit is afhankelijk van de vraag of de gegevens theoretisch elke mogelijke waarde,
binnen een bepaald bereik, kunnen aannemen. (t.a.p.) Bij de verdere uitwerking van het instrument voor
het meten van de voormeting en nameting zal bepaald worden of het om continue gegevens en/of
discrete gegevens gaat.
De t-toets wordt gebruikt om de kans te berekenen, dat het verschil tussen twee groepen op toeval berust.
Een hogere waarde voor de statistische grootheid t betekent een grotere kans, dat het verschil op toeval
berust. (Saunders, e.a. ,2011, p.467)
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De correlatiecoëfficiënt wordt berekend om te bepalen hoe sterk het verband tussen twee variabelen is.
De waarde voor de correlatiecoëfficiënt kan varieren tussen -1 (perfect negatieve correlatie) tot +1 (perfect
positieve correlatie). (Saunders, e.a. ,2011, p.470)
Volgens Saunders e.a. (2011, p.472) bestaat er bij het werken met grote datasets, met vele variabelen, de
mogelijkheid, dat een aantal van deze variabelen dezelfde informatie bevatten. Met de factoranalyse
kunnen variabelen die onderling sterk gecorreleerd zijn samengevoegd worden.

4.6 Betrouwbaarheid en validiteit
De betrouwbaarheid en validiteit betreffen, zowel de kwalitatieve voorstudie, als het kwantitatieve
experiment. Hierbij worden bij het experiment ook enkele kwalitatieve interviews afgenomen.
Saunders e.a. (2011, p.134.) noemen betrouwbaarheid, de mate waarin je gegevens
verzamelingstechnieken en analyseprocedures tot consistente bevindingen leiden. De volgende factoren
kunnen de betrouwbaarheid aantasten:
- Subject- of deelnemersfout. Deze kan voorkomen, als je studenten op een “verkeerd” moment
bevraagd. Bijvoorbeeld op vrijdagochtend, na de gebruikelijke studenten stapavond.
- Subject- of deelnemersvertekening. Studenten vertellen wat de docent wil horen.
- Waarnemersfout. Verschillende personen, die interviews afnemen.
- Waarnemersbias. Verschillende benaderingen voor het interpreteren van antwoorden.
(t.a.p.)
Om de kans op subject- of deelnemersfout te verminderen, zal het experiment op een middag, tijdens het
reguliere lesprogramma plaatsvinden. Bij voorkeur niet op een vrijdagmiddag. Doordat het de eerste keer
is, dat de studenten een dergelijke oefening maken, bestaat er wel kans op extra enthousiasme. Ze gaan
iets anders doen. Dit kan wel tot een beïnvloeding van het resultaat leiden. Dit kan verminderd worden
door het experiment over een aantal jaren te herhalen. Binnen dit onderzoek is dat niet mogelijk.
Subject- of deelnemersvertekening kan vooral voorkomen worden door de enquête te anonimiseren.
Doordat de interviews door dezelfde persoon (onderzoeker) uitgevoerd worden, bestaat er minder kans op
waarnemersfouten. Om de kans op waarnemersbias te verminderen, worden er van de interviews
verslagen gemaakt, met daarin ook de conclusies, die ter controle naar de geïnterviewden gezonden
wordt.
Vervolgens geeft volgens Saunders e.a.(2011, p.135) validiteit aan of resultaten werkelijk over datgene
gaan, waarover ze lijken te gaan. Ook hier een aantal factoren, die de validiteit kunnen aantasten:
- Geschiedenis. Slechte ervaringen met gelijksoortige producten.
- Test. Heeft het resultaat invloed op de betrokkene.
- Instrumentatie. Verschillende meetinstrumenten gebruikt
- Mortaliteit. Uitvallen van deelnemers.
- Maturatie. Veranderingen in de tijd.
- Ambiguïteit omtrent de causale richting.
(t.a.p.)
De studenten hebben een gelijksoortige oefening op de Hz nog niet gedaan. Het kan wel zijn dat
studenten op individuele basis slechte ervaringen hebben met virtuele werelden elders. Inzicht hierin kan
verkregen worden door in de vragenlijst een vraag op te nemen over eerdere ervaringen met virtuele
werelden. Als studenten in grote getalen van mening zijn dat virtuele werelden niks voor hen is, dan
kunnen ze de test negatief beïnvloeden. Conclusie is dan, dat de oefening in een virtuele wereld geen
goed onderwijsmiddel is. Er worden geen verschillende meetinstrumenten gebruikt voor hetzelfde
onderwerp. Mortaliteit en Maturatie zijn naar verwachting geen probleem. De studenten moeten de
oefening in het kader van de cursus gewoon uitvoeren. Ambiguïteit omtrent de causale richting kan alleen
voorkomen als er al eenzelfde oefening in het verleden is uitgevoerd. Dat is hier niet het geval.
Volgens Saunders e.a.(2011, p.136) wordt onder generaliseerbaarheid (externe validiteit) verstaan of je
resultaten even goed van toepassing zijn op ander onderzoekssituaties (t.a.p.). Hoewel dit niet het directe
doel van dit onderzoek is, zal er zeker bekeken worden in hoeverre de resultaten bruikbaar zijn voor
andere cursussen, andere opleidingen en andere hogescholen.
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Volgens Saunders e.a.(2011, p.338) spelen bij het beoordelen van de validiteit van een kwantitatieve
vragenlijst de volgende validiteit een rol:
- Contentvaliditeit. De mate, waarin het meetinstrument, de meetvragen, de onderzoeksvragen
voldoende dekken
- Criteriumvaliditeit. Het vermogen van het meetinstrument om nauwkeurige voorspellingen te
doen.
- Constructvaliditeit. De mate, waarin de meetvragen werkelijk de aanwezigheid meten van die
begrippen, waarvan je wilt dat ze die meten (t.a.p)
Om de validiteit van de vragenlijst te vergroten, worden deze voorgelegd aan derden (collega’s, externe
deskundigen) en wordt er vergeleken met andere onderzoeken, zoals Trooster (2010) en Oprins, e.a
(2013). De uiteindelijke vragenlijst zal ook getest worden op een aantal studenten en collega’s. Bij het
testen kunnen volgens Saunders e.a.(2011, p.360) een aantal vragen toegevoegd worden om de
volgende extra informatie te verkrijgen:
- Hoeveel tijd er nodig was om de vragenlijst in te vullen;
- Of de vragen duidelijk waren;
- Of er eventueel onduidelijke of dubbelzinnige vragen waren;
- Of de respondent van mening is, dat er belangrijke onderwerpen weggelaten zijn;
- Of de opmaak duidelijk en aantrekkelijk was;
- Of er nog andere opmerkingen zijn (t.a.p.)
Saunders e.a.(2011, p.339) beschrijft de volgende manieren om de betrouwbaarheid van de kwantitatieve
vragenlijst te boordelen.
- Test-hertest-schattingen. Hierbij wordt de vragenlijst tweemaal aan de respondenten voorgelegd.
Geadviseerd wordt deze methode alleen als aanvulling op andere methodes te gebruiken.
- Interne consistentie. Dit betreft het correleren van de antwoorden op elke vraag met antwoorden
op andere vragen in de vragenlijst. Een methode hiervoor is Cronbachs α.
- Alternatieve vorm. Hierbij dienen respondenten extra controlevragen in te vullen. Geadviseerd
wordt dit spaarzaam te gebruiken (t.a.p.).
In het onderzoek zal zeker gebruik gemaakt worden van Cronbachs α om de interne consistentie te
beoordelen. Als aanvulling hierop kan een aantal studenten gevraagd worden de vragenlijst na een uur
nogmaals in te vullen.
Van der Donk en Van Lanen (2012, p.46) geven een zevental richtlijnen om een hoge validiteit en
betrouwbaarheid te verkrijgen.
1. Zorg voor triangulatie.
De gedachte achter triangulatie is, dat je informatie verzamelt of bekijkt, vanuit minimaal drie
hoeken of bronnen.
Brontriangulatie:
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, interviews met studenten,
interviews met docenten en interviews met externe deskundigen.
Methodische triangulatie
In het experiment worden naast het gebruik van kwantitatieve vragenlijsten enkele kwalitatieve
interviews met de respondenten afgenomen. Tevens zullen er video opnamen gemaakt worden
van, zowel de controle groep als, de experimentele groep.
Onderzoekerstriangulatie
Hierbij worden verschillende onderzoekers ingeschakeld. Dit is bij het onderzoek niet het geval.
Wel zal bij de boordeling van de resultaten overleg met collega’s plaatsvinden
2. Communiceer over je praktijkonderzoek.
Het onderzoek zal besproken worden met collega’s uit de opleiding, met medewerkers van de
dienst onderwijs, met studenten, met collega’s uit de werkgroep digitale campus en met het
management. Vormen zijn teamoverleg, website, nieuwsbrief en medewerkersdag.
3. Zorg voor transparantie.
Alle data zullen opgenomen worden op de website http://massinks.nl/mli/category/master/la5onderzoek/ . Deze website is vrij toegankelijk. Op de website worden ook de voortgang en
tussentijdse ervaringen gedeeld.
4. Verdiep je in het praktijkprobleem.
Onderzoeker heeft zich de afgelopen 4 jaar verdiept in de mogelijkheden virtuele werelden in het
onderwijs in te zetten. Zo is er een virtuele wereld geïnstalleerd op de servers van de Hz. Tijdens
de Hz medewerkersdag van 2012 hebben drie groepen collega’s (ongeveer 15 per keer) een
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eenvoudig practicum uitgevoerd. Ook met het leerteam van de Master Leren en Innoveren is er
een practicum in de virtuele wereld uitgevoerd. Daarnaast volgt de onderzoeker allerlei blogs over
dit onderwerp en bezoekt hij bijeenkomsten van Edu-sim.
5. Verdiep je in de organisatie.
Onderzoeker is 10 jaar werkzaam bij de opleiding als docent, maar ook als bouwer van het
curriculum. De huidige cursus Fluid Dynamics is door de onderzoeker ontworpen.
6. Verdiep je in de verschillende perspectieven.
Door de gesprekken met collega’s en andere deskundigen zullen verschillende perspectieven
naar voren komen.
7. Maak gebruik van vakliteratuur.
De artikelen, gebruikt in het theoretisch kader, zijn geselecteerd op relevante inhoud. Daarnaast
worden er twee zeer recente vakboeken Kapp en O’Driscoll (2010) en Kapp ( 2012) gebruikt
voor het vormgeven van virtuele werelden.
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4.4 Planning
De cursus Fluid Dynamics wordt aangeboden van februari 2014 t/m juni 2014. In het rooster moeten per
klas een aantal activiteiten opgenomen worden. Per klas moet een computerlokaal gereserveerd
worden. De oefening wordt per klas op één middag gepland. De meest geschikte periode is, de tweede
helft van maart. Hierdoor is er voldoende tijd voor de uitwerking van de data. Daarnaast zijn de eerste
twee weken van april, tussen-toets weken, waarin geen lessen gepland worden.
Het beschikbaar aantal uren voor het uitvoeren van het onderzoek, het schrijven van het rapport en het
voorbereiden van de presentatie bedraagt 125 uur.
Planning:
September 2013
Zorgen, dat de oefeningen opgenomen worden in de planning en het rooster van de cursus.
November 2013 – maart 2014
Voorbereidingen:
 Onderzoek communiceren met collega’s en externe deskundigen
 Ontwikkelen oefening in bestaande lessituatie
 Ontwikkelen oefening in virtuele wereld in Open Simulator
 Ontwikkelen vragenlijsten
 Oefeningen en vragenlijst bespreken met derden (collega’s, deskundigen, studenten)
 Aanpassen oefeningen en vragenlijsten
 Testen oefening en vragenlijsten
 Definitief maken oefening en vragenlijsten
 Studenten accounts aanmaken.
 Instructie video’s maken, voor het gebruik van de virtuele wereld.
 Studenten informeren over experiment
Maart 2014





In iedere klas (vier) oefenen met gebruik Avatar in virtuele wereld.
Studenten gerandomiseerd indelen in controle of experimenteergroep of projectgroep.
Uitvoering experiment met gelijktijdig alle studenten.
Controle groep gelegenheid geven oefening te doen in Virtuele Wereld.

Planning controle groep
0
10
min
10
25
min
25
145
min
145
160
min

Introductie
Vragenlijst voormeting invullen
Uitvoeren oefening bestaande lessituatie
Vragenlijst nameting invullen

Planning experimentele groep
0
10
min
10
25
min
25
145
min
145
160
min

Introductie
Vragenlijst voormeting invullen
Uitvoeren oefening in virtuele wereld
Vragenlijst nameting invullen

April 2014 – 13 mei 2014
Data verwerken en eindrapportage schrijven.
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4. De rapportage
Om de resultaten onder de aandacht te brengen, wordt gebruik gemaakt van de strategie formering, welke
volgens Van der Donk en Van Lanen (2012, p.301) tot doel heeft, de doelgroep te beïnvloeden door
zenden en ontvangen (t.a.p.)
Doelgroep rapportage bestaat uit:
 Studenten Hz, als gebruikers
 Docenten Hz
 Dienst onderwijs Hz
 Management Hz, waaronder projectgroep Digitale Campus.
 Docenten buiten de Hz, die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Bv Edusim
http://www.edusim-nl.org/ en medestudenten MLI
Alle resultaten worden gepubliceerd op http://massinks.nl/mli/category/master/la5-onderzoek/
Naast de schriftelijke rapportage, zullen ook een aantal korte filmpjes over de resultaten gemaakt worden.
De uitvoering van de oefeningen zullen gescreencaptured worden. Deze captures zullen samengevat
worden in een aantal korte filmpjes. Filmpjes worden gepubliceerd op de website en op de Facebook
pagina van de Delta Academy en Fluid Dynamics Delta.
Verder zullen de resultaten besproken worden in de teamvergadering van de opleiding, in de projectgroep
Digitale Campus en tijdens de medewerkersdag 2014. Verder zullen de resultaten gepubliceerd worden
op linkedin groepen: webstroom (edusim) en virtuality (SIG). Indien mogelijk zal er ook aandacht voor het
onderwerp gevraagd worden tijdens een bijeenkomst van de landelijke KIVI-NIRIA werkgroep
Waterbouwkunde. Een kans op verspreiding zou de jaarlijkse rioneddag of waterbouwkunde dag kunnen
zijn.
Dit onderzoek moet duidelijk gezien worden, als een start van het gebruik van virtuele werelden in het
Fluid Dynamics onderwijs. Het is de bedoeling om het gebruik van virtuele werelden verder te
ontwikkelen. Als cursus eigenaar van de cursus Fluid Dynamics kan de onderzoeker er zelf voor zorgen,
dat de resultaten in een volgende editie van de cursus gebruikt zullen gaan worden.
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Bijlage 1 Synopsis cursus Fluid Dynamics

SYNOPSIS hét HZ-instrument voor onderwijsontwikkeling
Algemene gegevens
Rubriek
Opleiding
Academie
EC
Cursuscode
Titel van de cursus
Niveau
Cursusjaar
Deelnemers
Studiejaar - semester
Omschrijving op
rooster
Opleidingscoördinator
Cursuseigenaar
Ontwikkelteam

Aquatische ecotechnologie
Delta Academy
7,5 EC
CU03287
Fluid Dynamics / Waterstroming
1
Cursusjaar 2011 – 2012
Voltijd
leerjaar 1, semester 2
Water str
Ing. Alco Nijssen
Ing. Henk Massink
Ing. Henk Massink

Cursusbeschrijving
Nr
1

Rubriek
Beroepskader

2

Inhoud van de
cursus

3

Competenties
(C), deeltaken
(Dt), Leerdoelen (Ld)

Vloeistofmechanica heb je vaak nodig bij functies zoals, adviseur, ontwerper, uitvoerder, onderzoeker,
technisch medewerker en projectleider. Hierbij kan je werkzaam zijn bij zowel overheid (bv gemeente,
waterschap, Rijkswaterstaat) als bedrijfsleven (adviesburo, aannemer, industrie). Je moet zelfstandig
eenvoudige berekeningen maken, zoals het dimensioneren van een duiker, stuw of watergang. Maar het kan
ook zijn dat er zeer complexe berekeningen (eventueel met anderen) gemaakt moeten worden zoals bv het
doorrekenen van een rioolstelsel of het modelleren van een polder. Hierbij heb je te maken met in de tijd
veranderende variabelen zoals de neerslagintensiteit van een regenbui. Als deskundige op het gebied van
rekenen aan water kan je gebruik maken van Excel en van SOBEK (simulatieprogrammatuur)
Je gaat zowel theoretisch als praktisch aan de slag met vloeistofmechanica. Je leert de verschillende
gangbare principes van waterstroming met de daarbij praktisch te gebruiken formules. Je onderzoekt de
gedragingen van bewegend water in een waterlaboratorium. Omdat bewegend water vaak dynamisch is, leer
je de basisvaardigen modelleren met Excel en SOBEK (simulatieprogrammatuur) Door middel van opgaven
krijg je de diverse formules onder de knie, je dimensioneert een doorlaatmiddel in het Veerse meer of
Grevelingen en je maakt een model voor de afvoer van overtollig hemelwater uit een kleine polder.
Uiteindelijk krijg je inzicht in het gedrag van water zodat je in gebieden overstromingen kan voorkomen of
kan reguleren en de negatieve effecten van verdroging kan minimaliseren.

Bij CT:
Niveau
B1

CiT 01
B3







Programma van eisen en ontwerpen hieraan toetsen



…

…

Detailleren, berekenen en tekenen



…

…

Initiëren
Specificeren
CiT 04

 komt aan de orde in deze cursus.
T = wordt in deze cursus expliciet getoetst.

Competenties en deeltaken AET
C3

Inventariseren
Dt3.1
Onderzoeken (niveau 1)
Ld3.1.1
Je kunt stroomsnelheid, debiet en energieverliezen meten in een goot en in
een leidingstelsel (water laboratorium)
Ld3.1.2
Je kunt met behulp van Sobek en Excel een eenvoudig watersysteem
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modelleren
Analyseren probleem (niveau 1)
Ld3.2.1
Je kunt het stromingstype bepalen (eenparig / niet eenparig, uniform / non
uniform, turbulent / laminair, stromend / schietend,
volkomen / onvolkomen)
Ld3.2.2
Je kunt bepalen of er kans is op erosie dan wel sedimentatie
Ld3.2.3
Je kunt op basis van modellering (Sobek en Excel) de werking van een
eenvoudig watersysteem analyseren.
Ld3.2.4
Je kunt de kracht uitgeoefend daar water op een object bepalen.
C4
Formuleren oplossingen
Dt4.1
Opstellen alternatieven (niveau 1)
Ld4.1.1
Je kunt de afmetingen van een duiker, rioolbuis, watergang, rivier of kanaal
bepalen op basis van verval, debiet en energieverliezen.
Ld4.1.2
Je kunt de afmetingen van een stuw/overlaat bepalen op basis van verval,
debiet en energieverliezen.
Ld4.1.3
Je kunt op basis van modellering (Sobek en Excel) verschillende oplossingen
opstellen voor een eenvoudig watersysteem.
Dt4.2
Analyseren alternatieven (niveau 1)
Ld4.2.1
Je kunt op basis van modellering (Sobek en Excel) de verschillende gevonden
oplossingen voor een eenvoudig watersysteem vergelijken.
Uitvoeren van onderzoek val onder kerntaak C3. In deze course Dt3.1 en Dt3.2 (niveau 1). Het praktisch
onderzoek bestaat uit het uitvoeren van een eenvoudig meetplan voor het meten van stroomsnelheid,
waterstand / drukhoogte en debiet in een goot en een leidingstelsel (3 practicum waterlab). Een eenvoudige
start met theoretisch onderzoek vindt plaats door de hydraulische problemen in een model te analyseren en
te zoek naar verschillende oplossingen (4 practicum Sobek).
Dt3.2

4

Onderzoeksvaardigheden

5

Cruciale
leervaardigheden

6

Vorm van de
toetsen

Tijdens de cursus waterstroming wordt er beroep gedaan op de volgende cruciale leervaardigheden:
LV2 zelfsturing (je krijgt steeds meer vertrouwen in je eigen kunnen doordat je een eigen theoretisch
denkkader leert opbouwen)
LV3 analyseren, relateren, structureren (je brengt je resultaten in verband met elkaar)
LV4 concretiseren (je vertaalt resultaten van berekeningen naar werkelijke dimensies , bv diameter duiker)
Waarom de toetsvormen passen bij de leerdoelen en de werkvormen wordt in 8 (Inhoud van de toetsen) en
in 12 (Werkvormen) uitgelegd.
naam
1 Tussentoets
2 Eindtoets
3 Waterlab
4 Sobek
5 Portfolio

7

Planning van de
toetsen

soort toets
Individueel schriftelijk tentamen met open
vragen
Individueel schriftelijk tentamen met open
vragen
Practicum verslag (groepswerk in
viertallen)
Practicum verslag (groepswerk in
tweetallen)
Individuele huiswerkopgaven
Project verslag (groepswerk in tweetallen)

bodemcijfer

gewicht

55

25

55

35

55

15

55

15

55

10

De theorie wordt getoetst met twee tentamens (tussentoets en eindtoets). Eén na het 1e kwartaal van het 2e
semesteren één aan het einde van het semester.
Het practicum waterlab wordt uitgevoerd in groep van vier studenten, waarbij twee practica in het waterlab
plaatsvinden. Aangezien er maar twee groepen tegelijkertijd in het waterlab werkzaamheden kunnen
uitvoeren , zijn de practica over het gehele semester verspreid. Na het tweede practica dient een groep
binnen 10 werkdagen het verslag in te leveren.
Voor het practicum Sobek wordt een klas in 2 groepen gesplitst ivm het aantal beschikbare computers in een
computerlokaal. Iedere groep krijgt 4 contact momenten en moet uiterlijk aan het einde van het semester
de rapportage inleveren.
Het portfolio bestaat uit twee onderdelen:
1. Een twaalftal huiswerkopgaven die de studenten individueel moeten inleveren. Deze opgaven worden
gedurende het semester opgegeven.
2. Een korte projectopdracht
Herkansingen: zie regelingen OER.
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Inroosteren
lesweken
Ja
Ja
nee
nee
nee

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18

19

1 Tussentoets
2 Eindtoets
3 Waterlab
4 Sobek
5 Portfolio

toets
contactactiviteiten
NB Bij toets 2 en 3 dienen de verslagen 10 werdagen na het laatste practicum te worden ingeleverd
NB De toetsmomenten voor 2 en 3 zijn verschillend voor de groepen omdat practica over het gehele semester verspreid worden. In de bovenstaande tabel is daarom voor 1
willekeurige groep het toetsmoment ingevuld.
NB Bij 4 vinden voorbereiding en toetsing het gehele semester plaats. Dit onderdeel bestaat uit de individuele opgaven en cursusopdracht

8

Inhoud van de
toetsen

1 Tussentoets: Wet van Pascal, Wet van Bernoulli, Wet van Archimedes, Getal van Reynolds, DarcyWeisbach, Colebrook-White, Eenparige / Niet eenparige stroming, Uniforme /Non uniforme stroming
Vragen zijn vooral gericht op reproductie.
(Leerdoelen Ld3.2.1, Ld3.2.4)
2 Eindtoets: Naast de onderwerpen uit de tussentoets :Formule van Chezy, Formule van Manning, Getal van
Reynolds, Getal van Froude, Volkomen / Onvolkomen overlaat. Erosie / sedimentatie, Stuwen,
Evenwichtsdiepte
Tijdens toets moeten duiker, watergang, rioolbuis worden berekend. Vragen zijn vooral gericht op
toepassing.
(Leerdoelen Ld3.2.1, Ld3.2.2, Ld4.1.1, Ld4.1.2)
3 Waterlab: Meten stroomsnelheid, debiet en energieverliezen in een goot en in een leidingstelsel.
Resultaten uitwerken in oa druklijn en energielijn. Vragen zijn vooral gericht op het verkrijgen van inzicht.
(Leerdoelen Ld3.1.1, Ld3.2.1)
4 Sobek: Model van eenvoudig watersysteem, analyse waterhuiskundig probleem, opstellen verschillende
oplossingen, oplossingen vergelijken. Vragen zijn vooral gericht op het verkrijgen van inzicht en het kunnen
toepassen van Sobek.
(Leerdoelen Ld3.1.2, Ld3.2.3, Ld4.1.3, Ld4.2.1)
5 portfolio: Huiswerkopgaven zijn vooral gericht op reproductie.
Excel model van eenvoudig watersysteem, analyse probleem, opstellen verschillende oplossingen,
oplossingen vergelijken. Vragen zijn vooral gericht op het verkrijgen van inzicht en het kunnen toepassen
van Excel
(Leerdoelen Ld3.1.2, Ld3.2.3, Ld4.1.3, Ld4.2.1)

9

Beoordelingseisen per toets

1 (tussentoets) en 2 (eindtoets): Voor de beoordeling van toetsen 1 en 2 zijn antwoordprotocollen
beschikbaar.
3. Waterlab
1
2
3

Je hebt het functioneren van een goot en leidingstelsel inzichtelijk
gemaakt.
Je hebt de betrouwbaarheid van de resultaten aangetoond.
Je hebt de resultaten accuraat verwerkt.

1
2
3
4

Je
Je
Je
Je

4. Sobek
hebt een eenvoudig watersysteem gemodelleerd
hebt vastgesteld welke problemen in het watersysteem voorkomen
hebt verschillende oplossingen voor het probleem gemodelleerd
hebt de verschillende oplossingen met elkaar vergeleken

5. Portfolio

10

Gebruik van
het portfolio

1 Je hebt de theorie d.m.v. opgaven geoefend.
2 Je hebt een eenvoudig watersysteem gemodelleerd
3 Je hebt vastgesteld welke problemen in het watersysteem voorkomen
4 Je hebt verschillende oplossingen voor het probleem gemodelleerd
5 Je hebt de verschillende oplossingen met elkaar vergeleken
De behaalde toetsen in deze cursus leiden tot het behalen van de beschreven competenties op het gestelde
niveau. De resultaten (cijfer en competenties) leg je vast in het portfolio.
Daarnaast kun je de praktische vaardigheden die in relatie staan met de leerdoelen, beschrijven in je CV.
Als je n.a.v. deze cursus geïnteresseerd raakt in vloeistofmechanica kan de vastlegging in het portfolio je
helpen een passende stage, minor of afstuderen te kiezen.
De docent begeleidt het verwerven van competenties en ondersteunt je bij het verzamelen van
bewijsmateriaal waarmee je kunt aantonen dat je de vereiste competenties hebt verworven. De docent
maakt je bijvoorbeeld tijdens het practicum bewust van het belang van de verworven vaardigheden voor het
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uitoefenen van beroep.

11

12

Studiebelasting
en studielastspreiding

Voorbeelden
van cruciale
werkvormen

Studieonderdeel
Theorie
Waterlab
Sobek
Portfolio

Contact
Zelfstudie
Totaal
23
64
87
5
20 (verslagen)
25
9
40(verslagen)
49
9
40 (verslagen)
49
46
164
210
De contactmomenten en practica zijn gelijkmatig over het semester verdeeld.
Hoorcolleges waarin de theorie behandeld wordt en opgaven geoefend.
(Leerdoelen Ld3.2.1, Ld3.2.2, Ld3.2.4, Ld4.1.1, Ld4.1.2 leervaardigheden LV2, LV4)
Practicum Waterloopkundig Laboratorium.
Uitvoeren van metingen in een goot en in een leidingstelsel.
(Leerdoelen Ld3.1.1, Ld3.2.1 leervaardigheden LV3)
Practicum Sobek
Kennismaking met Sobek en het beoordelen van eenvoudig model.
(Leerdoelen Ld3.1.2, Ld3.2.3, Ld4.1.3, Ld4.2.1 leervaardigheden LV3, LV4)
Groepswerk
Werken aan de opdracht, mogelijkheid tot overleg met docenten.
(Leerdoelen Ld3.1.2, Ld3.2.3, Ld4.1.3, Ld4.2.1 leervaardigheden LV4)
Je wordt in deze cursus gevraagd om een ontwerp te maken voor een doorlaatmiddel in het Veerse Meer of
in de Grevelingen. Hierbij moet je rekening houden met het getij op open water en de toelaatbare
waterstanden op het meer. Bij het dimensioneren van het doorlaatmiddel kan je gebruikmaken van een
basismodel in Excel of in Sobek.
Bij het ontwerp ook rekening houden met bodembescherming
stroomsnelheid, energieverlies) van een inlaatmiddel.
De opdracht wordt in groepen van 2-4 studenten uitgevoerd.
De course maakt onderdeel uit van de zgn waterlijn (vooral kwantiteit) binnen de Delta Academie. Deze
waterlijn bestaat uit de courses Delta Land en Water (S1), Waterstroming (S2), Waterbeheersing (S3) en
Water in de Stad (S7). Waarbij Water in de Stad een keuzecourse is. Deze courses worden aangeboden aan
de studenten van de zowel de opleiding Civiele Techniek als Aquatische Ecotechnologie.
Vloeistofmechanica is van belang bij een tal van andere courses zoals Watersysteemanalyse, Kust en Oever
bescherming, Ecotechniek en River bassin management.
Waterstroming en Waterbeheersing zijn van belang voor de Sobek leerlijn, waarbij in de course
Waterstroming de basisvaardigheden worden aangebracht en in de course Waterbeheersing verder verdiept
worden.
Delta Land en Water en Waterbeheersing zijn van belang voor de GIS leerlijn, waarbij in de course
Waterstroming de basisvaardigheden worden aangebracht en in de course Waterbeheersing verder verdiept
worden.

13

Voorbeelden
van
kenmerkende
opdrachten

14

Samenhang met
andere
cursussen en
leerlijnen

15

Studentmaterialen

Literatuur:

Chadwick, Morfett and Borthwick, Hydraulics in Civil and Environmental Engineering, Spon Press

Internationale studenten: Glabbeek, E.E.M. van (2008), GWO (English ed.)
 Nederlandstalige studenten: Glabbeek, Noortje van (2012), Succesvol studeren, communiceren en
onderzoeken. Alfabetisch naslagwerk voor het hoger onderwijs, Amsterdam: Pearson Education
Benelux.
Lesmaterialen:

Powerpoints op VLD

Oefenopgaven en uitwerkingen op VLD

Practicumhandleidingen op VLD
Links:
 Links aangegeven in VLD

16

Docentmaterialen







17

Kwaliteitsmanagement






Alle studentmaterialen
Voorbeeldtoetsen
Lesvoorbereidingen
Toetsen en antwoordprotocollen bij toetsen
Beoordelingsformulieren van practica en groepsopdracht
Docenten beoordelen elkaars toetsen op kwaliteit en haalbaarheid door middel van intervisie.
Toetsresultaten, mits afwijkend (grote spreiding of laag of hoog gemiddeld cijfer), kunnen aanleiding
zijn voor aanpassing of herziening van toets. Dit zal besproken worden met de intervisiedocent en
indien nodig ook met de studenten.
Gesprekken met studenten over inhoud, didactiek, feedback en begeleiding kunnen tot aanpassingen
en/of verbetering leiden.
De cursus wordt geëvalueerd met een enquête die je aan het einde van de cursus invult. De resultaten
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van deze enquête worden in het opleidingsteam en met de opleidingscoördinator besproken. De
opleidingscoördinator ziet erop toe dat de resultaten besproken worden, ook in de kwaliteitskring.
Daaruit worden verbeteracties geformuleerd en uitgevoerd, waarover de studenten over worden
geïnformeerd.
Met de BAC (beroepenadviescommissie) vinden gesprekken plaats over de inhoud van de cursus en
eventuele voorstellen voor vernieuwingen.
Naar aanleiding van congresbezoeken, literatuurstudie, etc. wordt de cursus up-to-date gehouden.
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Bijlage 2 Oefening in virtuele wereld in beeldspraak
Kim, Petra, Jan en Kees (projectgroep “De chezy’s”) laten zich teleporteren naar hun opdrachteiland
“Total head”. Rondom het eiland is een dijk aanwezig om te voorkomen, dat bij hoge waterstanden op zee
het eiland overstroomt. Op het eiland is een watergang aanwezig, die moet afvoeren naar zee. Om dit te
bereiken moet ter plaatse van de dijk een duiker aangebracht worden, waardoor het water uit de
watergang, door de dijk, naar zee afgevoerd kan worden. De opdracht voor De chezy’s lijkt eenvoudig: leg
een duiker aan met voldoende afvoercapaciteit. Aangekomen bij de dijk zien ze de watergang, met hoge
waterstand. Boven het water zweeft een rode energielijn met tekst daarbij. Aan de zeezijde, staat het
water lager. Ook hier een zwevende rode energielijn met data. Op een terrein naast de watergang ligt een
grote verzameling buizen, inlaat- en uitlaat-constructies. Ze hebben allemaal verschillende afmetingen. In
elke buis zweeft een formulier met de afvoerkarakteristieken en boven elke buis zweeft een energielijn.
Door aan een knop (debiet) te draaien kan je de helling van de energielijn instellen. Petra springt direct
het water in om onder water de situatie te inspecteren. Jan begint meteent met graven en Kees rent naar
het terrein waar de buizen, inlaat- en uitlaat- constructies zich bevinden. Kim staat peinzend naar de
situatie te kijken. Ze is de projectleider en geeft vervolgens een schreeuw: Verzamelen!!!!. We gaan dit
systematisch aanpakken. Vlak bij de dijk staat een groot scherm met een directe verbinding naar de Fluid
Dynamics website. Al snel zijn de videolessen over de duiker gevonden. O ja, zo ging dat:
waterstandsverschil, energieverliezen, debiet. Het is van belang, dat de gekozen oplossing klopt. Is de
duiker te klein, dan zal de watergang gaan overstromen. Is de duiker echter te groot, dan zal de
watergang leeglopen! Kim roept Petra: jij zweeft naar de energielijn boven de watergang en bekijkt de
informatie die daarbij staat. Jan: jij doet hetzelfde voor de zeezijde. Kees: jij probeert de bodemhoogte van
de watergang te ontdekken. Vijf minuten later is het projectteam weer bij elkaar. Goed nu weten we het
beschikbare energieverschil en benodigde debiet. We kunnen het op twee manieren oplossen. Of op
basis van de online spreadsheets van de website of met de try en error methode. Hierbij pakken we een
buis, inlaat en uitlaat, stellen deze in op het benodigde debiet en kijken of het totale energieverlies gelijk is
aan het beschikbare. Op basis van het resultaat kiezen we een grotere of kleinere diameter. Ze gaan voor
de laatste optie. Kim en Petra rennen naar het terrein. Jan en Kees beginnen te graven. Ze weten op
welke hoogte de duiker moet liggen. Kim en Petra hebben geluk. Na twee maal proberen hebben ze de
juiste combinatie gevonden. Met de buis (lengte 50 m, diameter 2 m) en de inlaat en uitlaat (beide met
wijkende vleugels) boven hun hoofd, spurten ze naar de dijk. Alles wordt snel op de juiste locatie gelegd.
De dijk wordt weer aangevuld tot het oorspronkelijk niveau. Gezamenlijk zweven ze naar de grote “het is
klaar” knop en laten zich juichend op de gigantische knop vallen. Yes, de knop wordt groen en er begint
een vrolijk deuntje te spelen. Automatisch worden ze geteleporteerd naar het centrale eiland Delta. Daar
komen ze hun klasgenoten tegen, want alle 20 projectgroepen hebben dezelfde opdracht uitgevoerd.
Iedere groep draagt een foto bij zich met hun oplossing. Even chillen en dan komt de eindstand. De
chezy’s zijn derde geworden en verdienen hiermee 15 punten. Kim, Petra, Jan en Kees loggen uit, ze zijn
weer terug in de werkelijke wereld, even checken of er wat gebeurd is op Facebook. Hmm, het is tamelijk
rustig geweest het afgelopen uur.
Bovenstaande is een fictieve omschrijving van een oefening Fluid Dynamics, in een virtuele wereld, zoals
die uitgevoerd zou kunnen worden door eerstejaars studenten van de opleidingen Aquatische
Ecotechnologie en Civiele Techniek aan de Delta Academy van de HZ University of Applied Sciences.
Doel van dit onderzoek is om bovenstaande beschreven oefening daadwerkelijk in een virtuele wereld te
bouwen en door studenten te laten uitvoeren.
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