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Aanleiding ontwikkeling leeromgeving

 Nieuwe cyclus van onderhoud

 Nieuw moordverhaal nodig

 Kans voor digitale opsporingstechnieken

 Financiële ruimte uit SNS-gelden



Stap 1: Aanmelding door docenten



Stap 1: Aanmelding door docenten

 Zo’n 85 verschillende scholen hebben een
account (soms meerdere docenten per school; enkele

scholen besloten om deze lesmodule niet te doen)

 Zo’n 160 teams van leerlingen zijn bezig

 (per klas zijn er meestal zo’n vijf teams aangemaakt)

 Doelgroep: vooral 4V, soms ook 5V en 4/5H



Toevoeging versie 3.0 

Andere didactische insteek: hypothese gedreven onderzoek

 Tunnelvisie

 Beschrijf wat je ziet en hoort, niet wat je denkt!

 Uitkomsten ven experimenten zijn aanwijzingen
(geen lesopvulling of losstaande theoretische opdracht)  

 Getuigenverhoren

 Onderzoek naar aanwijzingen in smartphones



Toevoeging versie 3.0 

 Volledig andere story-line

 Meer tot de verbeelding sprekende verhaallijn

 Sterke(re) enscenering

 Geluidsfragmenten verhoren

 Bewijsmaterialen

 Smartphones doorzoeken op info

 Ondersteunende foto’s voor practica



Professionele foto’s van bewijsvoering  



Toevoeging versie 3.0 

 Digitale opsporingstechnieken

 Verknoopt in verhaallijn

 Nummerbord herkenning

 Onderzoek naar communicatie en opslag van gegevens

 Opvragen van beveiligingscamera beelden



VB 2: Versleuteling en metadatering

Hash algoritme

meta-data 
bestanden



VB 3: Track-and-trace van locatie

data telefoonprovider opgevraagd

vluchtroute reconstrueren



VB 4: ANPR-camera’s en beveiligingsbeelden



VB 5: Gezichtsherkenningssoftware 

opsporingsbevoegdheid en privacy



Succes en plezier met het oplossen van 

De Mysterieuze Dood Van Cindy Duvall?



Eerste ervaringen

 Interessant

 Leerlingen zijn er enthousiast mee bezig

 Het nodigt uit om steeds mee verder te gaan

 Leesteksten zijn vervangen door Kennisbronnen met 
achtergrondinformatie over de diverse onderwerpen

Just-in-time principe van kennis en achtergronden



Kritiek: overladen en niet flexibel

 De lesmodule is te omvangrijk.

 De lesmodule is nu niet meer flexibel.

Het moordverhaal is opgedeeld in 12 delen. Deze volgen een logische
opbouw. Dus hst 9 kan niet op hst 3 volgen.

 Docenten kunnen niet op elke opdracht feedback geven, alleen
aan het einde van het hoofdstuk is er gelegenheid om in één vak
je feedback te noteren.

Voor leerlingen niet direct duidelijk wat ze nog moeten verbeteren.

 Leesteksten zijn vervangen door Kennisbronnen met 
achtergrondinformatie over de diverse onderwerpen.



Ophalen van 

ervaringen van 

gebruikers bij c

onferentie nlt!

To explore
the potential
of nature to
improve the
quality of life

Vragen, suggesties   

en verbeteringen 

graag melden aan:

edgar.dewit@wur.nl!


