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Facts & Figures

- NAP e-learning (doelen voor HO: hogere instroom, betere doorstroom) [OC&W-Surf]

- Budget totaal: 387 k€ (Surf 65%)

- Partners
• OUNL (CELSTEC) (125 k€)
• OUNL (Natuurwetenschappen, Managementwetenschappen) (110 k€)
• Hogeschool Zeeland (75 k€)
• KNDW (Nederlandse onderzoeksinstituten Water Management) (62 k€)

- Tijdpad: 1 September 2008 – 1 Maart 2010
• November 08 – Juli 09:

- casus ontwikkeling (e-casus = serious game)
- professionalisatie & support (workshops – demonstrators/templates)
- nulmeting
- disseminatie: www.skillslabs.org

• Juli 09: start evaluatie e-casus
• � September 09 - disseminatie



Skills Labs: Casus ontwikkeling met EMERGO

Overzicht

- Authentieke omgevingen en e-cases met EMERGO: motieven

- Projectdoelen Skills Labs

- e-cases Water Management

- EMERGO methode

- EMERGO toolkit

- Wat heeft U nodig voor e-cases met EMERGO?



Tell me and I will forget, 

Show me and I may remember, 

Involve me and I will understand ...

Confucius (500 bC)



= realistische probleemsituaties, waar lerenden als actor participeren 
en tijdens het oplosproces constant worden geconfrontreerd met de 
gevolgen van hun acties bij het toepassen van kennis en vaardigheden

Authentieke omgevingen



- Ervaringen: digital natives vs. digital immigrants

- Competenties: context, arbeidsmarkt, veranderingen

- Experimenteren: natuurlijke feedback ( “involve me….”)

- Motivatie: spelen en leren

- Lifelong learning: non-formal

- Leertheorie: personalisatie, actief, ervaring, kennisconstructie,…

- Samenwerken: multi-disciplinair, multi-role play

e-cases (serious games): motieven



Scenario-gebaseerd ontwerp: real-life verhaalstructuur
Ontdekken van domein: rule-based content

Cognitieve ontwikkeling: competenties
Gemodelleerde, gesimuleerde, maar authentieke taakomgevingen

Beperken complexiteit: verlagen productiekosten
Efficiëntere begeleiding: verlagen exploitatiekosten

� EMERGO

Serious games ≠ Leisure games



1992

1996

1999



- Methode for e-casus ontwerp & ontwikkeling
- Uitbreidbare Toolkit, templates (Open Source)
- Casus templates

- Web-gebaseerd

- Kostenverlagend
- Herbruikbaarheid

- Blended actief leren 
- Gaming elementen
- Samenwerking op afstand
- Monitoring (virtuele begeleiding)

EMERGO voordelen



Skills Labs: project doelen

1. Verbeteren studiesucces en kwaliteit via e-casus
• aanpakken teacher-bandwidth (peers & multi-actor, embedded)

• >> flexibiliteit en herbruikbaarheid (case-library, case-templates)

2. Disseminatie
• binnen project team

• bij de project partners

• buiten project partners (extern)



Project doel 1: Verbeteren studiesucces en kwaliteit

Knelpunten in training-opleiding Water Management (WM)

1. Verwerving complexe vaardigheden � te intensieve begeleiding

2. Teacher-bandwidth probleem � vertraging, hiaten

3. Randvoorwaarden (locaties, tijd, # actoren)

4. Niet-duurzaam

Dus: sub-optimale training

Oplossing: hoogwaardige en duurzame e-practica voor WM



Verbeteren studiesucces en kwaliteit. Hoe?

e- casus Water Management (WM)

1. Scenario-based leren

2. Ontwikkeld met EMERGO-methode & toolkit. Gebruikt EMERGO-player

3. Duurzaam: flexibiliteit – herbruikbaarheid – onderhoudbaarheid via EMERGO
• case library : taken en bronnen gescheiden
• case templates (e.g., marktplaats, PBL, onderhandelen, waarheidsvinding)

Oplossing
Duurzame e- cases WM met EMERGO verhelpen het 
“teacher-bandwidth”-probleem



Authentieke taken - eigenschappen (Herrington, Oliver, Reeves, 2003)

• real-world relevance

• ill-defined (learners define subtasks themselves)
• complex tasks (time consuming)

• different perspectives (variety of resources)

• opportunity to collaborate
• opportunity to reflect

• integrated & different subject areas, beyond domain-specific outcomes

• real-world assessment
• competing solutions, diversity of outcomes

• polished products

Authentieke taken in e-casus water managment



Casus Water Management - samengevat

- Voldoet aan projectdoel � hoogwaardige en duurzame e-practica

- Scenario-based leren

- Ontwikkeld met EMERGO-methode & toolkit. Gebruikt EMERGO-player

- Voldoet aan flexibiliteit – herbruikbaarheid – onderhoudbaarheid
• case library : taken en bronnen gescheiden
• case templates (e.g., marktplaats, PBL, onderhandelen, waarheidsvinding)

Conclusie:
Duurzame e-cases met EMERGO verhelpen het “teacher-bandwidth” probleem



flexibiliteit – herbruikbaarheid - onderhoudbaarheid

Case library: scheiden van taken en bronnen



flexibiliteit – herbruikbaarheid - onderhoudbaarheid

Case library: scheiden van taken en bronnen
[exploitatie partner 1 : structuur, subset taken-bronnen]



flexibiliteit – herbruikbaarheid - onderhoudbaarheid

Case library: scheiden taken en bronnen
[exploitatie partner 2: andere structuur en subset]



Casus Water Management – [casusnaam…]

{{door casustrekkers aan te leveren}}
[in nabije toekomst: demonstrator Water Management ipv deze slides]
- [Leerdoel]
- [Opdracht]
- [Begeleiding]
- [Ervaringen met studenten] 



Overzicht casus en hun kenmerken



EMERGO methode & toolkit



Casus idee

Framework scenario

Ingredienten scenario

Detail scenario

Workshop 1 (± nov 08)

Workshop 2 (± dec)

Workshop 3 (± jan)

Workshops 4-7 (vanaf febr)

EMERGO methode



Waddenzee 
(‘running example’)

Schelde
(casus 1)

Casus idee



Stap 1 Ontwerp, gebruikt casus idee (analyse)

Rol: Verzameling standaard zinnen with tools/bronnen chronologisch

Input voor ingrediënten scenario (stap 2 Ontwerp)

Casus framework



Casus framework: multi-role flowchart



Stap 2 van Ontwerp, gebruikt casus framework

Meer gedetailleerde beschrijving van tools/bronnen per activiteit
voorbeeld: interview vragen

Input voor detail scenario (Stap 3 van Ontwerp)

Ingrediënten scenario



Stap 3 van Ontwerp
Ingrediënten meer in detail, bijvoorbeeld complete antwoorden op vragen
Grafische representatie van casus flow
Input voor data-invoer (EMERGO-toolkit) en productie multimedia assets

Detail scenario



Componenten voor invoer van casus detail scenario (ontwikkeling)
Afspeler voor testen (ontwikkeling) en uitlevering

Componenten voor casus uitlevering (uitlevering)

EMERGO toolkit



EMERGO: data invoer EMERGO: afspeler



- Webgebaseerde productie en distributie
- Data invoer en afspeler
- Individueel en eenvoudig te gebruiken door auteurs-docenten
- Preview optie op de inhoud + testen
- Scripting: aangepaste leeromgeving, op voortgang gebaseerd 
- Scripting: learner support, onverwachte gebeurtenissen
- Multiple characters (casus rollen)
- Monitoren van voortgang (zelf, of door docenten)
- Ondersteunt Windows Media and Flash video
- Functionaliteit componenten zorgt voor case-flow (e.g. e-messages)
- Uitbreidbaar met componenten [niet voor Skills Labs, maar……]
(e.g.: multi-role, GoogleMaps [beiden in Skills Labs], Mobile & GPS [R&D])

Eigenschappen EMERGO toolkit









- (ICTS VMWare) Windows Server 2003
- 3 GHz processor
- 2 GB internal memory (10 MB / user session)
- Java Runtime Environment 6
- Apache Tomcat 6
- MySql 5 + MySqlAdmin
- In toekomst?: aparte database server
- In toekomst?: aparte streaming server

Used server system (EMERGO project omgeving)





Architectuur toolkit components overzicht



Architectuur toolkit definiëren componenten

component XML Definitions 

(not all shown)

Locations

ResourcesConversations

Alerts

Location tag

Background

Alert tag

Map tag

Piece tag

Fragment tag

Conversation tag

Question tag

component editors

component players

Components 

table with XML 

definitions

content

Status

Administrator

Case 

developers

Players

ROLES

in XML definition:

- tags + 

properties

- hierarchy 

between tags

TOOLKIT DATABASE



Architectuur toolkit edit componenten



Architectuur toolkit play componenten

component players

Location bar

Resources treeQuestion tree

Alert

Render tag

Render tag

Render tag

Render tag

Save tag status Save tag status

Save tag status Render input popup

Save tag (status)

Status table
(XML run status / 

case component)

Players

component definitions definitionAdministrator

ROLES TOOLKIT DATABASE

component editors content
Case 

developers

Status table
(XML runteam 

status / case 

component)

Status table
(XML runplayer 

status / case 

component)

definition + 

content + 

previous tag 

status

rendered 

component tags

saved status = 

tag property



Voorbeelden demonstrators/templates

Limburg canon (template: onderhandelen)
• multi-user

• prosuming
• scores (competitie)

CSI Heerlen (template: waarheidsvinding)
• single-user

• onverwachte gebeurtenissen
• tijd constraints

• score (vergelijken met andere spelers)



Data-invoer voor CSI Heerlen

CSI Heerlen (template: waarheidsvinding)
• single-user
• onverwachte gebeurtenissen
• tijd constraints
• score (vergelijken met andere spelers)

Gesprekken component

Scripting component
• Predikaat: conditie + actie(s)
• Conditie types
• ………



- Auteurs-docenten die e-casussen willen gebruiken

- (liefst) ruw casusmateriaal als start voor de inhoud van de e-casus

- EMERGO-toolkit en afspeler (gratis)

- Professionalisering auteurs/docenten (Website, workshops, draaiboek) 

- Technische infrastructuur met EMERGO (invoer + afspelen) 

- Multidisciplinair team (inhoud, onderwijs, audiovisueel, techniek)

- (liefst) studenten

- Pecunia

Wat heeft U nodig voor e-casussen met EMERGO?



Discussie - ?vragen?



Dank voor uw aandacht

rob.nadolski@ou.nl

www.skillslabs.org

www.emergo.cc




