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Introductie

Voorstelronde
Achtergrond
Doelstellingen
Programma
Uitleg



Achtergrond (1)

Een goede manier om te oefenen
Een innovatieve manier van werken
Een blik in de toekomst (?)
Leerpunten om het model te verbeteren



Achtergrond (2)

Kenmerken van een simulatie

Ongedwongen
Afgebakend
Plezierig
Er zijn regels



Achtergrond (3)

Basisfuncties van een simulatie

Opdoen en vermeerderen van kennis
Overzicht creëren over toekomstige situatie
Bewustwording gevolgen toekomstige situatie
Leren van vaardigheden die nodig zijn in 
toekomstige situatie



Achtergrond (4)

Complexe functies van een simulatie

Diagnose van sterktes en zwaktes van het 
voorgestelde model
Koppelen van denken (Het model “Ten Boer”) 
en doen
Bedenken of testen van een nieuwe 
werkelijkheid
Het ontwikkelen van een 
“taal”/”referentiekader” dat voldoet in de 
toekomstige situatie



Doelstellingen (1)

Leren over de volgende situaties:

Verschillende situaties
Verschillende perspectieven



Doelstellingen (2)

Verschillende situaties

1. Standaard-productieprocessen
2. Beleid
3. Projecten
4. Incidentele opdrachten



Doelstellingen (3)

Verschillende perspectieven

1. Voorbereiden
2. Besturen
3. Operationele processen
4. Ondersteunende processen



Programma (1)

Vandaag (cases 2007)
13.15 Uitleg simulatie/doelstellingen
13.45 Cases 1 t/m 4
16.00 Cases 5 t/m 8
18.45 Evaluatie dag 1
20.30 Diner



Programma (2)

Morgen (cases 2010)
09.00 Opening/korte terugblik
09.15 Cases 2010
11.15 Evaluatie dag 2 en eindevaluatie
12.00 Lunch/afsluiting



Uitleg (1)

Er zijn in totaal 11 cases: 8 in 2007 (vandaag) 
en 3 in 2010 (morgen)
We starten met case 1 t/m 4, in twee rondes
De rol verandert per case
Iedereen heeft een rol of is observator
Elke rol bevat opdrachten
Elke observator krijgt opdrachten mee



Uitleg (2)

We starten met een leespauze voor cases 1 
t/m 4.
Cases 1 t/m 4 worden vervolgens afzonderlijk 
in Ten Boer en in Groningen behandeld.
Daarna worden cases 1 t/m 4 gezamenlijk 
behandeld.
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