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Het ADDIE model



Het ADDIE-model

Stap 1 
Doel van de cursus, doelgroep, 
inhoud, omgeving, middelen

Stap 2
De structuur, boomstructuur,
het scenario, gevarieerde 
herhaling

Stap 3
Ontwikkelen, gebruikers-
interface, software

Stap 4
Voorstelling aan doelpubliek, 
levering, coaching, beheer en 
onderhoud

Stap 5
Product, gebruik



Stap 1 | Analyse

Stap 1 
Doel van de cursus, doelgroep, 
inhoud, omgeving, middelen



Stap 1 | Analyse

Doelgroep

Doel

Inhoud

Omgeving

Middelen



Stap 1 | Analyse

Kennis

Begrijpen

Oefenen

Communicatie
Samenwerken 



Stap 2 | Design

Stap 2
De structuur, boomstructuur,
het scenario, gevarieerde 
herhaling



Stap 2 | Design



Stap 3 | Ontwikkeling

Stap 3
Ontwikkelen, gebruikers-
interface, software



Stap 3 | Ontwikkeling

D-Teach organiseert van 2 t.e.m. 6 juli 2018 opnieuw een uniek taalkamp Nederlands volgens een compleet 
nieuw concept: een onderdompeling in de Vlaamse cultuur!

Naar de website: d-teach.com



Stap 4 & 5 | Implementatie & Evaluatie

Stap 4
Voorstelling aan doelpubliek, 
levering, coaching, beheer en 
onderhoud

Stap 5
Product, gebruik



Stap 4 & 5 | Implementatie & Evaluatie



Praktische invulling

• Vandaag stap 1 en 2: analyse & design

• Storyboard: 15 slides (kleine projecten) - 45 slides (grote projecten)

• Timeline:

Presentatie start maart/april/mei feedback                           
(stap 1-2 analyse & design)

juni/juli/augustus 
(stap 3 ontwikkeling)

september/oktober                          
(stap 4-5 implementatie 

& evaluatie)



Het ADDIE model in de praktijk



• ADDIE model in de praktijk brengen

• Focus op eerste 2 stappen: Analyse & Design

• Focus op 1 module

Storyboard template



Stap 1 | Analyse



• Wat wil je bereiken?

• Leerobjectieven
Hoe meten?
Gebruik werkwoorden! 

• Welke kennis is nodig?

• Welke inzichten zijn nodig?

• Welke vaardigheid wil je aanleren?
• Welk gedrag wil je veranderen?    

Analyse | Doel

KENNIS

Know-what

INZICHT 

Know-why

TOEPASSING 

Know-how



• Leeftijd?

• Aantal?

• Taal?

• Voorkennis?

Analyse | Doelgroep



• Welke inhoud is beschikbaar?

• Onder welke vorm?

• Baken inhoud af

• Werk modulair                                                       
Maximum 20 minuten per module                                   
Maximum 15 slides per module

Analyse | Inhoud



• Wanneer inzetten?                                                                                                            
Add-on vs. Stand-alone

• Team                                                            
Inhoudelijke experten (SME)
Educatief/Grafisch ontwerper
Technische ondersteuning
Multimedia & interactie ontwikkelaar

• Technisch                                                  
Articulate 360

Analyse | Omgeving & Middelen

DEMO

https://360.articulate.com/review/content/a09a63db-4072-421f-a5cf-c80d179a2f00/review


Stap 1 | Analyse

Doel | Vul hier de leerobjectieven in van de e-cursus. Wat moeten 
de studenten kennen, begrijpen, kunnen? Hoe wordt het behalen 
van de leerobjectieven gemeten? 

Doelgroep | Wie wil je bereiken met de e-cursus. Wat zijn de 
karakteristieken van de doelgroep? Wat is hun voorkennis?

Inhoud | Welke inhoud is beschikbaar? Hoe wordt de e-cursus 
ingezet (add-on, stand-alone)?



Stap 2 | Design



Hoe beginnen? 

• Maak een outline
~ Uitgebreide inhoudstabel

• Welke kennis, inzicht, vaardigheid is nodig om het 
leerobjectief te bereiken?

• Is alle inhoud aanwezig om het leerobjectief te bereiken? 
Voorkennis

• Vormt de inhoud een mooi, samenhangend geheel? 

• Is er een duidelijke opbouw?

Design | Tekst





Stap 2 | Design - Outline

Outline | Geef hier de opbouw en inhoud van de e-cursus weer. (Voeg Word document toe)



Vertaal de outline naar een script

• Less is more

• Maak onderscheid in script: welke tekst in e-cursus, welke tekst voice-over, 
welke tekst voor video

• Schrijf de vragen uit + feedback 

• Let op taalfouten

• Breng structuur aan: titels, subtitels, onderschrift figuren/tabellen

Design | Tekst





Stap 2 | Design - Script

Script | Schrijf de tekst van de e-cursus uit. Denk hierbij aan tekst in de e-cursus zelf, voice-over tekst, video tekst, tekst van vragen, 
feedback tekst bij vragen, etc.  (Voeg Word document toe)



Denk aan een motiverende start

• Welkom

• Grab their attention

• Let them think

• Gepersonaliseerd leerpad (naam, branching)

• Duidelijke omschrijving leerdoelen

Design | Tekst

DEMO

https://360.articulate.com/review/content/a09a63db-4072-421f-a5cf-c80d179a2f00/review


Stap 2 | Design – Branching

Branching schema | Maak link met doelgroepen. Verplichte 
inhoud, optionele inhoud? Voor wie? 

Omschrijf de verschillende doelgroepen

Hoe wordt selectie in doelgroepen gemaakt? Keuze, vragenlijst?



Stap 2 | Design – Titel slide

Scherm mock-up | Zoek een uitnodigend beeld, voeg logo’s toe.  Script | Schrijf titel van e-cursus, naam lesgever, universiteit, 
faculteit, academiejaar, etc. uit.

Interactie | Moet er een ‘Start’ knop voorzien worden? Is er 
andere interactie nodig?   



Stap 2 | Design – Grab their attention

Scherm mock-up | Denk na over een beeld dat of video die de 
aandacht trekt van de studenten voor de inhoud van de e-cursus.

Script | Een ‘Wist-je-dat’ vraag kan de aandacht trekken.

Interactie 



Stap 2 | Design – Let them think

Scherm mock-up | Denk na over een beeld dat of video die de 
inhoud van de e-cursus relevant maakt voor de studenten.

Script | Geef antwoord op ‘Grab their attention’ vraag en maak 
link met leefwereld van de studenten. 

Interactie 



Stap 2 | Design – Content slide

Scherm mock-up | Visuele beschrijving, schema, figuur, media. Voice-over script | Video script 

Interactie | Welke interactie vindt er plaats? 



Vergeet ook de praktische kant niet

• Hoe navigeren? Help-functie? Zoek-functie?

• Vrij navigeren? 

• Hoe lang gaat de e-cursus duren? 

Design | Tekst



Voeg interactie toe

• Vertaal tekst naar (quiz)vragen

• Bouw informatie op (denk in lagen)

• Actief informatie verzamelen (knoppen, markers)

• Sliders

• Hover (tablet!)

Design | Tekst

DEMO

https://360.articulate.com/review/content/a09a63db-4072-421f-a5cf-c80d179a2f00/review


Design | Graded vragen











Design | Survey vragen 









Design | Freeform Vragen





DEMO

https://360.articulate.com/review/content/a09a63db-4072-421f-a5cf-c80d179a2f00/review


Stap 2 | Design – Vragen

Scherm mock-up | Bijvoorbeeld: drag & drop velden, hotspot, pick
one, pick many.  

Vraag en antwoorden | Duid het correcte antwoord aan.

Feedback | Geef feedback voor zowel juiste als foute 
antwoorden. Moet de vraag juist beantwoord worden om verder 
te gaan? Wat is de puntenverdeling? Resultatenscherm op het 
einde?



Vertel een verhaal

• Context

• Relevantie

• Toepassing

• Vertaal tekst/vragen naar scenario gebaseerde casussen 

Design | Tekst

DEMO

https://360.articulate.com/review/content/a09a63db-4072-421f-a5cf-c80d179a2f00/review


Eindig met

• Take home messages

• Actiepunten

• Verwijzing naar volgende module, bronnen, 
etc.

Design | Tekst



Hoe beginnen? 

• Zoek een rode draad 
~ Landing page

• Een afbeelding die steeds terugkomt

• Een indeling die steeds terugkomt

• Een allesomvattend schema 

• Maak link tussen inhoud en vorm

Design | Vorm

DEMO

https://360.articulate.com/review/content/a09a63db-4072-421f-a5cf-c80d179a2f00/review


Stap 2 | Design – Vorm

Landing page | Algemeen beeld, schema, afbeelding. Achtergrond

Kleurenschema / Lettertype



Algemeen

• Less is more

• Gebruiksgemak

• Sober design, kleurgebruik

• Contrast achtergrond / tekst

• Grootte tekst 

• Lettertype (Sans Serif)

Design | Vorm



Wissel af 

• Tekst 

• Figuren

• Schema

• Interactie

• Vraag / Casus

• Video (real-life, animatie, simulatie)

• Audio

Design | Vorm



Denk ook eens aan de omranding

• Menu

• Attachments

• Progress bar

• Help

• Zoekfunctie

• Contact

Design | Vorm



Stap 2 | Design – Player

Scherm mock-up | Waar komt titel, menu, zoekfunctie, 
attachments, navigatie?

Overzicht player features

Kleurenschema / Lettertype



Gamification

• Introduceer een challenge

• Unlock modules

• Verzamel punten, badges, sterren, etc.

Design | Vorm

DEMO

https://360.articulate.com/review/content/a09a63db-4072-421f-a5cf-c80d179a2f00/review


Stap 2 | Design – Gamification

Gamification features | Challenge? Verzamelen van badges, 
punten? Unlocken van content? 

Script | Uitleg gamification element naar studenten toe

Interactie



• Te veel knoppen / Links naar externe bronnen

• Beschrijvende hyperlinks

• Voice-over

• Ondertitel video’s indien mogelijk

• Copyrights

Pas op! 



• https://www.coursera.org/learn/teach-online
• https://moocs4all.eu/
• https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/
• http://commons.suny.edu/interested/
• http://www.learn-the-e-way.eu/e-content/index.htm
• https://community.articulate.com/e-learning-examples

Bronnen

https://www.coursera.org/learn/teach-online
https://moocs4all.eu/
https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/
http://commons.suny.edu/interested/
http://www.learn-the-e-way.eu/e-content/index.htm
https://community.articulate.com/e-learning-examples


Volgende stappen

• Storyboard: 15 slides (kleine projecten) - 45 slides (grote projecten)

• Timeline:

• Contact: lieselot@d-teach.com - jokehollants@d-teach.com

Presentatie start maart/april/mei feedback                           
(stap 1-2 analyse & design)

juni/juli/augustus 
(stap 3 ontwikkeling)

september/oktober                          
(stap 4-5 implementatie 

& evaluatie)

mailto:lieselot@d-teach.com
mailto:jokehollants@d-teach.com


Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!

- Lieselot & Joke



Storyboard instructional design                            
voor MOOCs



Stap 1 | Analyse



Stap 1 | Analyse

Doel | Vul hier de leerobjectieven in van de e-cursus. Wat moeten 
de studenten kennen, begrijpen, kunnen? Hoe wordt het behalen 
van de leerobjectieven gemeten? 

Doelgroep | Wie wil je bereiken met de e-cursus. Wat zijn de 
karakteristieken van de doelgroep? Wat is hun voorkennis?

Inhoud | Welke inhoud is beschikbaar? Hoe wordt de e-cursus 
ingezet (add-on, stand-alone)?



Stap 2 | Design



Stap 2 | Design - Outline

Outline | Geef hier de opbouw en inhoud van de e-cursus weer. (Voeg Word document toe)



Stap 2 | Design - Script

Script | Schrijf de tekst van de e-cursus uit. Denk hierbij aan tekst in de e-cursus zelf, voice-over tekst, video tekst, tekst van vragen, 
feedback tekst bij vragen, etc.  (Voeg Word document toe)



Stap 2 | Design – Branching

Branching schema | Maak link met doelgroepen. Verplichte 
inhoud, optionele inhoud? Voor wie? 

Omschrijf de verschillende doelgroepen

Hoe wordt selectie in doelgroepen gemaakt? Keuze, vragenlijst?



Stap 2 | Design – Vorm

Landing page | Algemeen beeld, schema, afbeelding. Achtergrond

Kleurenschema / Lettertype



Stap 2 | Design – Player

Scherm mock-up | Waar komt titel, menu, zoekfunctie, 
attachments, navigatie?

Overzicht player features

Kleurenschema / Lettertype



Stap 2 | Design – Gamification

Gamification features | Challenge? Verzamelen van badges, 
punten? Unlocken van content? 

Script | Uitleg gamification element naar studenten toe

Interactie



Uitwerking Storyboard



Stap 2 | Design – Titel slide

Scherm mock-up | Zoek een uitnodigend beeld, voeg logo’s toe.  Script | Schrijf titel van e-cursus, naam lesgever, universiteit, 
faculteit, academiejaar, etc. uit.

Interactie | Moet er een ‘Start’ knop voorzien worden? Is er 
andere interactie nodig?   



Stap 2 | Design – Grab their attention

Scherm mock-up | Denk na over een beeld dat of video die de 
aandacht trekt van de studenten voor de inhoud van de e-cursus.

Script | Een ‘Wist-je-dat’ vraag kan de aandacht trekken.

Interactie 



Stap 2 | Design – Let them think

Scherm mock-up | Denk na over een beeld dat of video die de 
inhoud van de e-cursus relevant maakt voor de studenten.

Script | Geef antwoord op ‘Grab their attention’ vraag en maak 
link met leefwereld van de studenten. 

Interactie 



Stap 2 | Design – Content slide

Scherm mock-up | Visuele beschrijving, schema, figuur, media. Voice-over script | Video script 

Interactie | Welke interactie vindt er plaats? 



Stap 2 | Design – Vraag slide

Scherm mock-up | Bijvoorbeeld: drag & drop velden, hotspot, pick
one, pick many.  

Vraag en antwoorden | Duid het correcte antwoord aan.

Feedback | Geef feedback voor zowel juiste als foute 
antwoorden. Moet de vraag juist beantwoord worden om verder 
te gaan? Wat is de puntenverdeling? Resultatenscherm op het 
einde?



Evaluatie Storyboard



Evaluatie criteria storyboard

Adapted from http://oscqr.org/

Voldoende 
aanwezig

Kleine revisie 
(< 30 min) 

Grote revisie 
(> 30 min) 

Niet van 
toepassing

Actieplan

Stap 1 | Analyse

1
Leerobjectieven en resultaten zijn duidelijk gedefinieerd, meetbaar en gealigneerd met leeractiviteiten binnen de     
e-cursus.

2 De e-cursus bevat verschillende soorten leeractiviteiten, die zowel kennis, als inzicht, als vaardigheden aanreiken.

3 De karakteristieken van de doelgroep van de e-cursus worden in kaart gebracht.

4 De inhoud van de e-cursus wordt afgebakend en opgedeeld in overzichtelijke modules. 

5 Er wordt meegedeeld hoe en wanneer de e-cursus ingezet wordt (add-on vs. stand-alone).

Stap 2 | Design - Tekst

6 De outline van de e-cursus is duidelijk gestructureerd en heeft een logische opbouw.

7
Het script bevat alle tekst aanwezig in de e-cursus (tekst op slides, tekst figuren, voice-over tekst, tekst voor video). 
Deze tekst is eenvoudig en ‘to the point’.

8 Het script bevat uitgeschreven tekst voor vragen, inclusief feedback.

9 De e-cursus bevat een welkomslide en motiverende start.

10 In de e-cursus wordt praktische informatie weergegeven omtrent navigatie en doorlooptijd.

11 In de e-cursus worden de leerdoelen duidelijk vermeld.

12 De e-cursus bevat duidelijk omlijnde ‘take home messages’.

13 De e-cursus bevat verschillende soorten interacties die de deelnemers motiveren om de inhoud te verwerken.

14 De e-cursus bevat verschillende soorten vragen die de deelnemers in staat stellen de inhoud in te oefenen.

15 De e-cursus bevat real-life toepassingen die relevant zijn voor de doelgroep zoals scenario gebaseerde casussen.



Evaluatie criteria storyboard

Adapted from http://oscqr.org/

Voldoende 
aanwezig

Kleine revisie 
(< 30 min) 

Grote revisie 
(> 30 min) 

Niet van 
toepassing

Actieplan

Stap 2 | Design - Tekst

16 De e-cursus biedt een persoonlijke leerervaring aan (branching).

17 De e-cursus is vrij van taalfouten.  

Stap 2 | Design - Vorm

18 De vorm van de e-cursus is eenvoudig en afgestemd op de inhoud.

19 De e-cursus bevat een landing page of beeld dat structuur en overzicht biedt.

20 De e-cursus is gebruiksvriendelijk, deelnemers kunnen logisch en gemakkelijk navigeren.

21 Er is voldoende afwisseling in mediagebruik (tekst, figuren, schema, interactie, vraag, video, audio).

22 Er wordt een link aangeboden naar de printversie van de cursus.

23 De e-cursus bevat contact informatie van de opsteller en technische ondersteuning. 

24 De e-cursus bevat een lichte vorm van gamificatie die de deelnemers extra motiveert en uitdaagt.


