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Van augustus 2020 tot en met januari 2021 heb ik mijn afstudeertraject gevolgd 
bij de ICT-consultancy Sue B.V. Binnen het bedrijf heb ik op de afdeling Training & 
Opleiding, oftewel de Sue Academy, mijn stage uitgevoerd. Tijdens deze stage ben ik 
bezig geweest met het ontwikkelen van een interactieve Linux cursus op het platform 
Moodle. Deze cursus bevat codelabs, spelelementen en een beginnersvriendelijke 
hulpbron om een unieke leervaring te creëren.

Vanwege de uitbraak van Covid-19 heb ik een groot deel van mijn stage helaas niet op 
de werkvloer uit kunnen voeren. Ondanks de omstandigheden heb ik toch genoten van 
de werksfeer en een prettige communicatie met collega's. Daarnaast heeft Sue mij de 
kans geboden om mezelf verder te ontwikkelen met een divers aanbod aan trainingen 
en cursussen.

Ik wil Karin Oey, Sjaak Veraa en Tom Scholten bedanken voor de flexibele 
samenwerking en betrokkenheid tijdens de stage. Door een prettige samenwerking en 
scherpe feedback hebben ze mij binnen het bedrijf ondersteund om het maximale uit 
mijn stageperiode te halen.

Ten slotte wil ik mijn docentbegeleidster Hanneke Dam bedanken. Mede door haar 
ondersteuning, feedback en geduld ben ik tijdens mijn studie uitgegroeid van beginner 
tot een volwaardig mediadesigner. 

Mathijs Peerlings
Geldermalsen, 12 januari 2021

Voorwoord
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Het afstudeerproject is uitgevoerd bij de ICT-consultancy Sue B.V. op de afdeling 
Training & Opleiding, oftewel de Sue Academy. 

De aanleiding voor het project is als volgt: het is in de online leeromgeving Moodle nog 
niet mogelijk om binnen een cursus praktijkoefeningen over de opensource technologie 
Linux toe te voegen. In deze thesis wordt onderzocht of het mogelijk is om een 
herbruikbare oplossing met spelelementen te ontwikkelen waardoor dit wel mogelijk is.

Er is onderzoek gedaan naar Moodle en Linux, maar ook naar bestaande Linux 
cursussen en de doelgroep hiervan. Zo is ontdekt dat er binnen Moodle uitbreidingen 
geïnstalleerd of zelf gemaakt kunnen worden om een cursus te verrijken. Ook is 
ontdekt dat de doelgroep een beginnersvriendelijke hulpbron mist; iets wat ook in de 
oplossing verwerkt moet worden.

De oplossing is een concept genaamd Linux Role-Playing Game (RPG). Met de Linux 
RPG voeren cursisten binnen een spelwereld in Moodle diverse taken over Linux uit. 
Deze taken bestaan uit een opdracht en een ingebouwd codelab om de opdracht uit 
te voeren. Tijdens de cursus wordt de cursist bijgestaan door een fictief karakter als 
hulpbron. Dit karakter kan eventuele vragen over de lesstof beantwoorden.

Om de oplossing te realiseren zijn twee prototypes gemaakt. Het eerste is technisch 
en volledig functioneel in Moodle, maar met een minder goed design. Het tweede 
prototype is een design om de ideale oplossing te visualiseren. In beide prototypes 
zitten een introductie, les, Linux opdracht met codelab, hulpbron en diverse 
spelelementen verwerkt. Beide zijn regelmatig met de doelgroep getest.

Bij de prototypes zijn twee stukken documentatie opgeleverd. De eerste legt de 
mogelijkheden van het Moodle prototype uit voor toekomstige gebruikers.
De ander bevat technische informatie voor een opvolger om een ideaal codelab in 
code te bouwen.

Het vervolgadvies is het namaken van het ideale design in Moodle. Onderdelen die 
in het design missen kunnen op basis van het Moodle prototype of de documentatie 
worden gemaakt. Als dit is gelukt ontstaat er een RPG cursus met geïntegreerd 
codelab. Deze cursus sluit gegarandeerd aan bij de gebruikers en kan eindeloos 
uitgebreid en gepersonaliseerd worden.

Samenvatting
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The graduation project was performed at the Training & Opleiding department of the 
IT-consultancy Sue B.V. This department is also known as the Sue Academy.

The thesis for this project is as follows: it is not possible to add hands-on exercises 
about the opensource technology Linux to the online educational platform Moodle. 
This thesis will explore whether it is possible to create a reusable solution with game-
elements that allows these exercises to be added.

Moodle, Linux, existing Linux courses and the target audience of the Linux courses 
have been researched. This research concluded that it is possible within Moodle to 
install or create expansions to enrich a course. It was also discovered that the target 
audience lacks access to a beginner friendly help resource; something that should also 
be included in the solution.

The solution is a concept named Linux Role-Playing Game (RPG). With Linux RPG 
students finish various Linux quests within a game world on Moodle. These quests 
consist of an assignment and a built-in codelab to solve this assignment. During the 
course, students have access to a fictional character as a help source. This character 
can answer questions about the material when necessary.

To realise the solution two prototypes were created. One is technical, fully functional 
in Moodle but with a lesser design. The other is a design to visualize the ideal solution. 
Both prototypes contain an introduction, lesson, Linux quest with codelab, help source 
and various game-elements. Both have been tested often with future users.

Two pieces of documentation have been delivered together with the protoypes. One 
explains the possibilities of the Moodle prototype for future users. The other contains 
technical information for a successor to develop an ideal codelab solution in code.

The advice for the next steps is to recreate the ideal design within Moodle. Elements 
that are not in the design can be created based on the Moodle prototype or the 
documentation. When successful, an RPG course with integrated codelab is created. 
This course is guaranteed to match with the needs of the users and can also be 
endlessly expanded and personalized upon.

Summary
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Verklarende woordenlijst
Bashmont:
De naam van de beginnersvriendelijke 
hulpbron uit het Linux RPG concept
(blz. 32).

CLI (Command-Line Interface):
Het CLI is een interface waarin de 
gebruiker direct communiceert met het 
systeem door commando's in te typen om 
taken uit te voeren (blz. 20).

Distributie (Linux):
Een distributie is een softwarepakket dat 
is samengevoegd met de Linux kernel om 
een Linux besturingssysteem te vormen 
(blz. 20). 

Gamification:
Gamification is het toepassen van 
spelelementen in marketing, producten 
of diensten die normaal gesproken niet 
gaming-gerelateerd zijn (blz. 15).

Hi-fi (High Fidelity) (blz. 38).

HMW (How-Might-We) Vragen (blz. 25). 

Kernel: 
Een kernel is een stukje software dat 
ervoor zorgt dat hardware en software 
met elkaar kunnen communiceren 
(blz. 20).

Linux:
Linux is een kernel die samen met een 
distributie gebruikt kan worden om een 
opensource besturingssysteem te vormen 
(blz. 20).

LMS (Learning Management System):
Een LMS is een computerprogramma 
waarmee online onderwijs gemaakt, 
aangeboden en onderhouden wordt 
(blz. 19).

Moodle:
Het meest populaire Learning 
Management System (LMS) ter wereld 
(blz. 19).

NPC (Non-Playable Character): 
Een NPC is een karakter in een game die 
niet door een speler bestuurd kan worden 
(blz. 30).

Opensource: 
Een overkoepelende term voor 
computerprogramma’s waarvan de 
broncode door alle geïnteresseerden 
ingezien, aangepast en gedeeld kan 
worden (blz. 13).

PoC (Proof of Concept) (blz. 15).

RPG (Role-Playing Game): 
Een RPG is een game genre waarin de 
speler de rol van een karakter in een 
fictieve omgeving speelt (blz. 25).

Syntax:
In context van de thesis wordt hiermee 
hoofdletter- en leestekengevoeligheid 
bedoeld (blz. 22).

VPL (Virtual Programming Lab): 
Een bestaande Moodle plug-in waarmee 
een cursist in een codelab code kan 
invoeren, testen en automatisch laten 
evalueren (blz. 34).
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1. 
Inleiding
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Een HBO- of WO-diploma is niet het eindstation, maar de start van een leven lang 
leren. Zeker als het om ICT gaat: ontwikkelingen gaan razendsnel. Er moeten steeds 
meer ICT’ers opgeleid worden om aan de vraag in de arbeidsmarkt te voldoen (huxley, 
2019). Gelukkig is er steeds meer ICT onderwijs online te vinden. 

Helaas lopen trainingsorganisaties tegen een aantal problemen aan wanneer zij 
beginnen met het faciliteren van cursussen op online leeromgevingen. Multiple choice-
examens en beeldpresentaties zijn gemakkelijk toegevoegd, maar dit geldt niet voor 
praktijk zoals back-end development. 

Als deelnemers van een ICT-cursus met back-end development willen oefenen moeten 
ze nu nog veelal zelf een labomgeving installeren, laten voorinstalleren op speciale pc’s 
of gebruiken via een cloud-omgeving. Denk bij labomgevingen aan een virtuele machine 
om met de command-line te oefenen zonder risico dat de computer crasht. 

De oplossing voor dit probleem is een geïntegreerd codelab dat nauw verbonden is 
met opdrachten en uitleg uit het bestaande aanbod van online leeromgevingen. Dit is 
bijvoorbeeld al terug te zien in het grote educatieplatform Codecademy. Dit platform 
gebruikt een ingebouwde code-editor en output als lab, zonder installaties te vereisen 
(Codecademy, z.d.).

In deze thesis zullen het onderzoek en ontwikkelproces van een geïntegreerde 
oplossing toegelicht worden. Deze geïntegreerde oplossing wordt uitgewerkt binnen 
een basiscursus Linux op de online leeromgeving Moodle. Uit deze opdracht komen 
een functioneel prototype in Moodle, een ideaal design en bijbehorende documentatie 
voort.

In hoofdstuk 2 staat informatie over het stagebedrijf, hoofdstuk 3 bevat de opdracht, 
hoofdstuk 4 het voor- en doelgroeponderzoek met uitleg over Moodle en Linux, 
hoofdstuk 5 het concept, hoofdstuk 6 het in Moodle uitgewerkte prototype, hoofdstuk 
7 en 8 het designproces met gebruikerstesten, hoofdstuk 9 de documentatie over de 
prototypes en ten slotte is in hoofdstuk 10 de conclusie terug te vinden.

1. Inleiding
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2. 
Bedrijf
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Sue B.V. (tot 2019 bekend als Snow) is een ICT-consultancy gevestigd in Geldermalsen. 
Bij het bedrijf werken ca. honderd ICT-specialisten die kennis hebben van Unix, 
Linux en andere opensource software. Opensource is een overkoepelende term voor 
computerprogramma’s waarvan de broncode door alle geïnteresseerden ingezien, 
aangepast en gedeeld kan worden. 

De ICT-specialisten van Sue werken bij klanten zoals Nederlandse top-200-bedrijven 
of technische organisaties zoals webwinkels. Daarnaast werken er bij Sue ca. dertig 
stafmedewerkers die zich bezighouden met taken als werving en selectie, verkoop, 
en personeelszaken (Sue B.V., 2020a). Zie figuur 1 voor het organogram.

Figuur 1: Organogram Sue B.V.

2.1 Over Sue B.V.

De afstudeerstage is gevolgd bij de Sue Academy, oftewel de afdeling Training 
& Opleiding. De Sue Academy faciliteert diverse cursussen over opensource 
technologieën en bijbehorende professionele vaardigheden. Deze cursussen zijn zowel 
gericht op eigen medewerkers als externe partijen. De cursisten zijn overwegend 
werkende opensource IT’ers (Sue B.V., 2020b). 

Verder worden er binnen de Sue Academy verschillende projecten gericht op 
kennisontwikkeling en innovatie uitgevoerd. Het stageproject is ook een van deze 
projecten. 

2.2 Over Sue Academy

2. Bedrijf
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3. 
Opdracht
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3.1 Probleemstelling

3.2 Opdracht
De opdracht luidt als volgt: onderzoek of het mogelijk is om een framework van een 
opensource oplossing met gamification te ontwikkelen waarmee praktijkgerichte Linux 
oefeningen aan Moodle toegevoegd kunnen worden. 

De opdrachtgever ontvangt graag een proof-of-concept (PoC) en documentatie inclusief 
advies. De opdrachtgever hoopt dat het eindproduct individuele cursisten helpt om 
makkelijker en leuker praktische ICT-vaardigheden op te doen. Trainingsorganisaties, 
cursusinstituten en technische bedrijven kunnen het eindproduct gebruiken als 
framework voor trainingen die nu het praktische element missen of nieuw ontwikkeld 
moeten worden. De opensource-gemeenschap kan het eindproduct aanpassen en 
verbeteren. E-learning platforms kunnen het eindproduct gebruiken als voorbeeld van 
hoe hun platform gebruikt kan worden.

De opdracht voor het stageproject (bijlage I) is ontstaan op basis van de volgende 
probleemstelling: 

Op het platform Moodle is het nog niet mogelijk om binnen een cursus door middel 
van een lab interactief te oefenen met Linux. 

Naast deze probleemstelling wordt het project met twee andere factoren verder 
uitgediept:

1. Framework: Niet elke trainingsorganisatie heeft de kennis, voorzieningen of tijd om 
zelf een lab te ontwikkelen. Een standaard framework kan dit oplossen: 
iets bestaands personaliseren is immers gemakkelijker dan elke keer vanaf 
nul beginnen. Zo’n framework is perfect om bij te blijven met de razendsnelle 
ontwikkelingen in de ICT en de bijbehorende vraag naar nieuw leermateriaal. Daarom 
zal het lab als framework herbruikbaar gemaakt worden voor verschillende doelen en 
wensen. 

2. Gamification is het toepassen van spelelementen in marketing, producten of 
diensten die normaal gesproken niet gaming-gerelateerd zijn (icsb, 2016). “Door 
het toevoegen van gamification aan een e-learning cursus zouden lerenden net zo 
gemotiveerd en geëngageerd moeten worden als de spelers van de games waaruit 
deze game-elementen zijn geleend” (S. Rijkes, 2018). Omdat gamification niet alleen 
leuk is, maar ook een direct positief effect op de leerprestatie heeft (Universiteit 
Utrecht, 2019) zal dit verwerkt worden in een Moodle lab.

3. Opdracht
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3.3 Scope

3.4 Onderzoek

De kern van de opdracht is het lab. Om het project te scopen wordt er vakinhoudelijk 
dan ook geen complete Linux cursus gerealiseerd. In het eindproduct kunnen door 
middel van labs drie tot vijf Linux basiscommando's geleerd worden. Het vergelijken van 
diverse e-learning platforms om te bepalen of Moodle de beste keus is valt buiten de 
scope.  

De gebruikte programmeertalen zijn niet relevant zolang het PoC verder aan alle eisen 
voldoet (zie figuur 2). Ten slotte is afgesproken om de doelgroep individuele cursisten 
verder te scopen tot afgestudeerde HBO’ers met een technische achtergrond.

Voor het project zal het Agile-framework gebruikt worden, met sprints van twee weken. 

Onderzoek in het project is uitgevoerd op basis van een projectbrede hoofdvraag.
Deze projectbrede hoofdvraag luidt als volgt: 

Hoe kan een trainingsorganisatie een lab ontwikkelen waarmee afgestudeerde 
HBO’ers met een technische achtergrond binnen het platform Moodle kennis 
kunnen maken met de command-line van Linux?

In de komende hoofdstukken zullen de deelvragen aan bod komen, beginnend met het 
vooronderzoek.

3. Opdracht
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Figuur 2: Vereisten project (MoSCoW).
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4. 
Vooronderzoek
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4.1 Moodle
Eerst is vooronderzoek uitgevoerd om de opdracht te definiëren en een kennisbasis te 
vormen voor de komende fases (bijlage II).

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden binnen Moodle om een praktijkgerichte 
oefening over Linux te bouwen. Hiervoor is als literatuuronderzoek voornamelijk 
officiële documentatie van Moodle geraadpleegd. 

Wat is Moodle? Moodle is het meest populaire Learning Management System (LMS) ter 
wereld (eThink, 2020). Een LMS is een computerprogramma waarmee online onderwijs 
gemaakt, aangeboden en onderhouden wordt (Talentlms, z.d.). 

Moodle is opensource: gebruikers hebben de vrijheid om hun leeromgeving compleet 
naar eigen wens in te richten. Het zelf hosten van een Moodle LMS is gratis. (Moodle.
org, 2020a).

Deelvraag 1: Wat is er allemaal mogelijk met Moodle?

Gebruikers kunnen binnen een eigen leeromgeving cursussen creëren en invullen met 
diverse soorten lesmateriaal en oefeningen. De leeromgeving kan verrijkt worden met 
plugins (uitbreidingen). Deze plugins kunnen geïnstalleerd of zelf gebouwd worden. 
Zelf plugins bouwen wordt gedaan via Moodle Development (Moodle.org, 2020b). 
Met deze informatie is bepaald dat een plugin de beste oplossing is om binnen Moodle 
een praktijkgerichte oefening over Linux te realiseren (MoodleDocs, z.d.-a).

4. Vooronderzoek
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4.2 Cursusaanbod Linux
Na het onderzoek over Moodle is als biebonderzoek een concurrentie-analyse 
uitgevoerd (bijlage III). Met deze concurrentie-analyse zijn de sterktes en 
zwaktes van het bestaande Linux command-line cursusaanbod bepaald. 
De resultaten zijn gebruikt voor een overzicht van belangrijke aandachtspunten 
voor dit project. Eerst zal voor de context kort toegelicht worden wat Linux en 
de command-line precies inhouden.

Linux is een kernel. Een kernel is een stukje software dat ervoor zorgt dat 
hardware en software met elkaar kunnen communiceren. Deze kernel wordt 
gebruikt in een distributie, oftewel een softwarepakket om diverse opensource 
besturingssystemen te vormen (Beatse, 2020).

De command-line in Linux heet ook wel de Command-Line Interface (CLI). 
De CLI is een directe interactie met het systeem: je typt een commando in een 
lege tekstregel en het commando wordt uitgevoerd.

Deelvraag 2: Wat zijn sterktes en zwaktes van het bestaande Linux 
command-line cursus aanbod?

Om de concurrentie-analyse te scopen is gekeken naar gerelateerde Linux 
cursussen over de CLI (vanaf nu command-line). Deze cursussen zijn waar 
mogelijk zelf gevolgd, of anders onderzocht op basis van recensies. 

Op basis van de resultaten uit de analyse zijn een sterkte-zwakte lijst per cursus 
en een globaal overzicht gemaakt. Dit globale overzicht bevat belangrijke 
eigenschappen en aandachtspunten voor toekomstige cursus en codelab 
oplossingen (zie figuur 3).

4. Vooronderzoek
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Figuur 3: Overzicht eigenschappen/aandachtspunten.
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4.3 Doelgroep
Aansluitend op het overzicht uit de concurrentie-analyse zijn als veldonderzoek zes 
interviews gehouden. De resultaten van de interviews zijn vastgelegd in een affinity map 
(bijlage IV). Op basis van de affinity map zijn vervolgens twee persona's opgesteld: 
"de adviseur" (Hayes, 2018) en "de techneut" (Schafer, 2018) (zie figuur 4). 

De adviseur leert vooral over de command-line omdat dit voor werk of studie vereist is, 
terwijl de techneut hier ook als hobby en voor professionele- en zelfontwikkeling over 
leert.

Deelvraag 3: Welke frustraties ervaart de doelgroep wanneer zij beginnen met de 
Linux command-line?

De doelgroep ervaart diverse frustraties met bestaande cursussen en de command-line 
over het algemeen. In het kort zijn deze frustraties gebrek aan feedback op hun input, 
de syntax (hoofdletter- en leestekengevoeligheid), de (soms verwarrende) namen van 
commando's en ten slotte het veel moeten opzoeken/Googlen van hoe iets moet.

Het overkoepelende probleem waar deze frustraties onder vallen is het gebrek aan 
een beginnersvriendelijke, snel te raadplegen hulpbron. Dit resulteert in de volgende 
probleemstelling vanuit de doelgroep: 

De doelgroep ervaart frustratie met de command-line van Linux wanneer zij tijdens 
hun praktijkoefeningen niet in staat zijn een beginnersvriendelijke hulpbron te 
raadplegen.

4. Vooronderzoek
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Figuur 4: Persona's
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5. 
Concept
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5.1 Brainstorms
Na het doelgroeponderzoek begon de conceptfase. Om tot een passend concept 
te komen zijn eerst op basis van de affinity map en persona's uit het vooronderzoek 
diverse user-stories opgesteld (bijlage V). Vervolgens zijn op basis van deze user-stories 
en de twee probleemstellingen How-Might-We (HMW) vragen (bijlage V) opgesteld. 
De user-stories zijn als taken verwerkt in de planning. De HMW vragen zijn gebruikt als 
startpunt van de brainstorms.

Er zijn met de HMW-vragen twee brainstorms gehouden. Eerst zijn in een eerste 
brainstorm zelfstandig ideeën bedacht. De tweede brainstorm was vervolgens samen 
met een stakeholder. Ideeën uit de eerste brainstorm zijn hier ook teruggekomen.

Uit prominente ideeën van de twee brainstorms (zie figuur 5) zijn twee 
conceptrichtingen ontstaan (bijlage VI). Dit waren een text-based RPG en het 
verzamelen van commando's met een virtuele buddy. Een RPG (Role-Playing Game) 
is een game genre waarin de speler de rol van een karakter in een fictieve omgeving 
speelt (Techopedia, z.d.). 

De conceptrichtingen (bijlage V) zijn in een derde brainstorm met een stakeholder 
verder uitgewerkt. Omdat nog niet zeker was wat er haalbaar was binnen Moodle is er 
als workshoponderzoek een test Moodle leeromgeving opgezet. Deze test leeromgeving 
was ook meteen de opzet voor het toekomstige PoC (meer hierover in hoofdstuk 6). 
Op basis van deze opzet en de voorkeuren vanuit de opdrachtgever is het Linux RPG 
concept gekozen, met elementen van de virtuele buddy om dit concept te verrijken.

Figuur 5: Prominente ideeën brainstorms.

5. Concept
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5.2 Het concept
De Linux RPG (zie figuur 6) is een concept om binnen Moodle spelenderwijs, 
interactief kennis te maken met de Linux command-line.

In dit concept voeren cursisten binnen een spelwereld diverse quests uit. Deze quests 
bestaan onder andere uit een opdracht en een ingebouwd codelab om de opdracht uit 
te voeren.

Tijdens de RPG wordt de cursist bijgestaan door een beginnersvriendelijke hulpbron in 
de vorm van een fictief karakter. Dit karakter kan wanneer nodig uitleg geven over de 
lesstof.

5. Concept
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Figuur 6: Illustratie concept Linux RPG
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6. 
Technisch PoC
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6.1 Opzet

6.2 Gamification

Tijdens de conceptfase is er als workshoponderzoek een test Moodle leeromgeving 
opgezet. Hiermee is bepaald wat er binnen Moodle haalbaar is. Dit is gedaan door 
Moodle te installeren op een localhost server met database. Deze testomgeving diende 
ook als basis voor het technische PoC.

Om de beste RPG-structuur voor het technisch PoC te bepalen is aanvullend 
onderzoek gedaan naar gamification. Dit is gedaan met literatuuronderzoek en een 
enquête (bijlage VII). Er is onderzocht hoe gamification het beste toegepast kan worden 
in een cursus en welke elementen het beste aansluiten bij de belevingswereld en 
behoeften van de doelgroep.

Resultaten: Overkoepelend zijn er twee gamification elementen bepaald die de 
doelgroep motiveren: competitie en het verzamelen van items (Sanal, 2018). Dat 
competitie de doelgroep motiveert is bij de enquête bevestigd. Bij de enquête kwam 
ook naar voren dat gameplay het belangrijkste is, terwijl verhaal en visuele stijl als mooi 
meegenomen bijzaken worden gezien.

6. Technisch PoC



30

6.3 Technisch PoC
Na het gamification onderzoek is in requirements bepaald van welke onderdelen een 
voorbeeld gemaakt wordt. Deze onderdelen zijn door middel van bestaande Moodle 
plug-ins of Moodle Development uitgewerkt. De opbouw van de RPG met requirements 
is als volgt (zie figuur 7):

• De RPG bestaat uit locaties, ieder over een ander Linux onderwerp. 
 
Codelab & theorie

• Een locatie bestaat uit verschillende activiteiten om te leren over de theorie en 
commando's van dat onderwerp. Dit wordt gedaan met verhaal (1), lessen (2), quests 
als codelab oefeningen (3), een toets als boss (4) en vrij oefenen met zowel theorie 
(5) als de command-line (6). 
 
Hulpbron & gamification

• Naast deze activiteiten vindt de cursist ook de buddy als beginnersvriendelijke 
hulpbron (7), zijn/haar level (8), items (9) en een Non-Playable Character (NPC) 
terug (10). Een NPC is een figurant in een computerspel (van Beurden, z.d.).

6. Technisch PoC
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Figuur 7: Technisch PoC
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6.4 Hulpbron
De beginnersvriendelijke hulpbron als oplossing voor de probleemstelling van de 
doelgroep heet Bashmont. Bashmont is een custom Moodle block ontwikkeld via 
Moodle Development. Er is voor development gekozen omdat er geen Moodle blocks 
of plug-ins bestonden met de gewenste functionaliteit. Het bouwen van een nieuwe 
oplossing was ook de perfecte kans om ideeën van de virtuele buddy te verwerken. 
Versiebeheer van Bashmont development is gedaan met GitHub.

Bashmont werkt als volgt: een cursist kan in de zoekbalk een commando of algemene 
vraag intypen, op Search klikken en vervolgens van Bashmont een snelle, toegankelijke 
uitleg krijgen (zie figuur 8). 

Eerst is er een design gemaakt in een bestaand html Moodle block. Vervolgens is er 
een nieuw block als plugin toegevoegd. Na de algemene configuratie van het block is 
via Moodle syntax in php dezelfde inhoud als in het html block neergezet, maar deze 
keer met ruimte voor php functies (bijlage VIII). 

In een POST functie wordt uit een database de beschrijving ingeladen die hoort bij de 
input van de cursist. Dit is in eerste instantie gedaan met standaard php, maar om aan 
de Moodle Development Guidelines te voldoen is dit omgezet naar Moodle syntax. 

6. Technisch PoC
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Figuur 8: Hulpbron Bashmont
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Voor het lab is in de RPG gebruik gemaakt van een bestaande Moodle plugin genaamd
Virtual Programming Lab (VPL) (zie figuur 9). Een cursist kan met VPL in een codelab 
onder andere code invoeren, deze testen en automatisch laten evalueren (Rodríguez-
del-Pino, z.d.). 

Deze oplossing voldoet functioneel aan de requirements uit de opdracht en de 
resulterende probleemstelling. Technisch voldoet deze echter nog niet aan alle eisen 
van de opdrachtgever. Zo is dit codelab eigenlijk geen "echte" command-line.

Omdat de ideale technische uitwerkingen van het lab en de RPG voor de stagiair 
binnen de stageperiode niet haalbaar waren, is besloten deze in een design prototype 
uit te werken. De functionaliteiten van een ideaal lab zijn in de documentatie in de 
vorm van use-cases uitgebreid uitgewerkt (zie hoofdstuk 9). Met het design en de 
documentatie kan een ander vooralsnog de ideale uitwerkingen technisch realiseren.

Het technische PoC is als labonderzoek via usability tests getest met de doelgroep 
(bijlage XII). Deze tests waren gericht op het verzamelen van verbeterpunten voor 
het nieuwe design prototype en de codelab documentatie. Net als bij de andere 
gebruikerstests was de deelvraag Hoe is de gebruikerservaring van de doelgroep met de 
Linux RPG cursus?

Resultaten: De doelgroep was zeer positief over de hulpbron, ze zien deze graag overal 
terug. Er waren nog veel onduidelijkheden omdat er een introductie over de RPG 
ontbrak. Het codelab was onnodig complex met verwarrende tekst.

6.5 Codelab

6. Technisch PoC
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Figuur 9: VPL lab oplossing technisch PoC
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7. 
Wireframes
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7.1 Requirements
Voor het design zijn eerst de resultaten uit het technische PoC omgezet in 
requirements. Deze requirements zijn vastgelegd in diverse deelproducten (zie figuur 
10). Voor de scope is met de opdrachtgever afgesproken om alleen de cursusstructuur, 
het codelab, de hulpbron en een les interactief uit te werken. 

De deelproducten met methode zijn als volgt:

• Gebruiker: Twee customer journeys op basis van de persona's en resulterende 
pijnpunten en kansen (bijlage X).

• Cursus: Requirements en scope in MoSCoW en de resulterende sitemap (bijlage 
IX). 

• Codelab: De functionele requirements uit de documentatie en het resulterende 
schema (bijlage XIII).

Voorbereiding 
design Gebruiker

Cursus

Codelab

Requirements &  
Scoping Sitemap

Codelab 
documentatie Codelab schema

Customer journey Pijnpunten & kansen

Figuur 10: Voorbereiding design

7. Wireframes
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7.2 Schetsen en Wireframes
Om de diverse requirements om te zetten naar een design zijn als workshoponderzoek 
schetsen en vervolgens wireframes gemaakt (zie figuur 11). De wireframes zijn digitaal 
uitgewerkt en via remote usability testing aan gebruikers voorgelegd (bijlage XII).
  
De tests waren gericht op het vinden van verbeterpunten voor het aankomende high-
fidelity (hi-fi) design. Net als bij de andere gebruikerstests was de deelvraag: Hoe is de 
gebruikerservaring van de doelgroep met de Linux RPG cursus?

Resultaten: De doelgroep was zeer positief over het concept en de structuur van de 
cursus, het codelab en de introductie. De voornaamste feedback was dat er beeld 
toegevoegd moest worden om de cursus tot leven te wekken.

Dit prototype bevatte een nieuwe functionaliteit op basis van een user-story (bijlage V): 
automatische feedback. Docenten kunnen een template invullen met commando/input 
en bijbehorende uitleg. Nadat een cursist zijn/haar opdracht inlevert krijgt deze op 
elke ingetypte regel de bijbehorende feedback te zien (zie figuur 12). Docenten kunnen 
eventueel ook in een specifieke quest specifieke feedback overschrijven.

Na drie iteraties en een korte terugkoppeling met de opdrachtgever is het design hi-fi 
uitgewerkt. 

Figuur 12: Automatische feedback

7. Wireframes
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Figuur 11: Voorbeeld omzetten van schets naar wireframe
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8. 
Design
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8.1 Wireframes naar Design
Op basis van de wireframes is als workshoponderzoek een hi-fi design prototype 
uitgewerkt in Adobe Xd. In dit design (zie figuur 13 op de volgende pagina) is er extra 
aandacht besteed aan het stroomlijnen van de bestaande opgeblazen Moodle structuur 
en functionaliteiten tot alleen de onderdelen die relevant zijn voor de cursus. Deze 
veranderde structuur kan binnen Moodle gereproduceerd worden met behulp van een 
custom thema (MoodleDocs, z.d.-b) en aanpassingen aan de code van bestaande plug-
ins.

Tijdens de designfase zijn er meerdere rondes gebruikerstesten uitgevoerd (bijlage 
XII). Het design is met labonderzoek drie rondes getest door middel van usability 
testing. Alle tests waren gericht op het beantwoorden van de deelvraag: Hoe is de 
gebruikerservaring van de doelgroep met de Linux RPG cursus? Er is gekozen voor 
meerdere kortere testrondes zodat er Agile bijgestuurd en aangescherpt kon worden 
op basis van de gebruikerservaring.

In de eerste ronde gebruikerstesten lag de nadruk op de graphics en andere visuele 
elementen. Op basis van de resultaten uit deze tests is hierop een verbeterslag 
gemaakt.

In de tweede ronde gebruikerstesten lag de nadruk op het docentenperspectief. 
Uit deze resultaten zijn kleine verbeteringen en een aantal aanbevelingen 
voortgekomen. 

In de derde ronde gebruikerstesten is het gehele design getest om laatste 
verbeterpunten te bepalen. Uit deze resultaten is het uiteindelijke design (figuur 14 op 
volgende pagina) voortgekomen.

8.2 Gebruikerstesten

8. Design



42
Figuur 13: Iteraties design
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Figuur 14: Design codelab, Bashmont en leaderboard



44

8.3 Graphics
Als extra deliverable zijn er 200+ graphics gemaakt (zie figuur 15). Met deze 
bijgeleverde opensource graphics kunnen gebruikers in het technisch PoC snel hun 
eigen RPG vormgeven.

8. Design
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Figuur 15: Graphics / pixel-art
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9. 
Documentatie
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9.1 RPG
Er zijn twee stukken documentatie geschreven voor dit project. Deze documentatie 
is geschreven in Markdown op een intern platform en bijgehouden met Git. In de 
RPG documentatie (zie figuur 16) staat alles wat een gebruiker nodig heeft om het 
technische PoC zo snel mogelijk in gebruik te nemen (bijlage XIV).

De RPG documentatie bevat instructies voor de beschikbare functionaliteiten van alle 
RPG onderdelen. Daarnaast bevat het oplossingen voor drempels waar ik zelf tegenaan 
liep. Ook stappenplannen, html snippets en links naar alle gebruikte plugins zijn terug 
te vinden. 

9. Documentatie

Figuur 16: RPG documentatie inhoudsopgave en voorbeeld



48

9.2 Codelab
Het codelab is een documentatie met onder andere functionele requirements. 
Deze documentatie kan door een opensource techneut gebruikt worden om een ideaal 
codelab te ontwikkelen.

Naast de al bekende probleemstelling, requirements en relevante onderzoeksresultaten 
zijn er use-cases (bijlage XIII) en een schema (zie figuur 17) gemaakt. Deze onderdelen 
lichten in detail de uiteindelijke werking van het codelab toe. 

Het codelab voorstel werkt als volgt: 

1. De docent vult de standaardgegevens voor een oefening in (naam, beoordeling, 
feedback etc.).

2. De docent geeft de verwachte input en/of output voor de opdracht aan. Deze mag 
leeg zijn.

3. Ten slotte vult de docent in een template in welke code vóór de cursistcode wordt 
uitgevoerd, welke code in het zicht komt te staan en ten slotte waar de cursistcode 
bij de uitvoering wordt geplaatst (template_tag). Dit laatste is niet alleen relevant 
voor Linux, maar ook voor andere programmeertalen die later eventueel toegevoegd 
worden.

4. Bij uitvoering van de opdracht worden de te verwachten en echte input en output 
naast elkaar gelegd. Op basis van de overeenkomst is de quest compleet of incompleet. 
De cursist vindt onder de evaluatie feedback terug voor elk ingetypt commando.

9. Documentatie
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Figuur 17: Codelab schema



50

10. 
Conclusie en 
aanbevelingen
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Aan het einde van het project is het volgende opgeleverd aan de opdrachtgever: 

• Een PoC met de technische uitwerking van de Linux RPG, het codelab en Bashmont in 
Moodle.

• Documentatie en 200+ graphics om het technische PoC in gebruik te nemen.
• Documentatie met functionele requirements en advies om een ideaal codelab te 

ontwikkelen.
• Een PoC met een ideaal design voor de Linux RPG, het codelab en Bashmont.

Met de Linux RPG prototypes en documentatie kan een trainingsorganisatie een 
command-line lab ontwikkelen dat werkt op het platform Moodle. De prototypes voldoen 
samen aan alle eisen, maar zijn technisch niet volledig uitgewerkt. Een opvolger kan met 
de bouwstenen uit deze stage zo vlot mogelijk vooralsnog het lab technisch realiseren.

Een volgende developer (stagiair) heeft idealiter kennis van php, Linux en eventueel Unix 
om het ideale codelab te ontwikkelen. De opdracht voor de opvolger bestaat uit drie 
onderdelen: het namaken van het design in Moodle met prioriteit op codelab quests, 
het opzetten van een infrastructuur om het codelab te hosten/te verbinden met Moodle 
en ten slotte het bouwen van de codelab plugin zelf. 

Los van het codelab wordt aanbevolen om de rest van de Linux RPG ook verder uit 
te werken. Een back-end developer kan hier namelijk relatief gemakkelijk nieuwe 
functionaliteiten aan toevoegen. De eerste prioriteit zou het toevoegen van een front-
end configuratie van Bashmont voor docenten zijn. Denk voor functionaliteiten ook 
aan autocomplete voor Bashmont, het onderling ruilen van items door cursisten of een 
centrale omgeving voor docenten om de cursusstructuur in vorm te geven.

Het codelab en de RPG hebben beide met een stabiele eerste versie al veel te bieden aan 
met name trainingsorganisaties en de opensource community. Cursisten zijn enthousiast 
over het concept en begrijpen na de korte introductie in het design al wat er van ze 
verwacht wordt. De opensource community zou zelfs een groot deel van de development 
lading van het codelab kunnen dragen. Door dit en bijgeleverde graphics zal het project 
geen extra geld kosten naast het loon van de developer.

Het mooie aan het Linux RPG concept is dat hier eindeloos op voortgebouwd kan 
worden. Wie weet, misschien zien we in de toekomst plugins voor nieuwe avonturen, 
programmeertalen of zelfs een wereldwijde RPG community leaderboard.

Einde genummerde hoofdstukken 10. Conclusie
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Bijlage I. Projectplan
Ingekorte versie (7 van 24 pagina's)

Aanleiding en probleemstelling
Een HBO- of WO-diploma is niet het eindstation, maar de start van 
een leven lang leren. Zeker als het om informatie technologie (IT) gaat: 
ontwikkelingen in de IT gaan razendsnel. Wat gisteren nog een handig(e) 
product/werkwijze was, is vandaag verouderd. Daarom moeten er steeds 
meer IT’ers opgeleid worden om aan de vraag in de arbeidsmarkt te 
voldoen: Er is veel vraag naar IT-specialisten, vooral naar software en 
applicatiedevelopers, en data- en netwerkspecialisten (huxley.com, 2020). 

Gelukkig is er steeds meer IT onderwijs online te vinden. Prachtig! 
Zo heeft iedereen toegang tot cursussen die van uitstekende kwaliteit zijn, 
zoals Harvard- en MIT-colleges via Edx (Milano, 2020).

Helaas lopen trainingsorganisaties tegen een aantal problemen aan 
wanneer zij willen beginnen met het aanbieden van cursussen op online 
leeromgevingen zoals openEdx of Moodle. Zo kunnen multiple choice-
examens en beeldpresentaties gemakkelijk toegevoegd worden, 
maar dit geldt niet voor praktische zaken zoals back-end development. 
Als deelnemers van een IT-cursus met back-end development willen 
oefenen moeten ze nu nog veelal zelf een hands-on labomgeving 
installeren, laten voorinstalleren op speciale pc’s of gebruiken via een 
cloud-omgeving. Denk bij labomgevingen aan een virtual machine om 
met de Linux command-line te oefenen zonder risico dat de computer 
crasht. Het lijkt makkelijker om één geïntegreerde oplossing aan te 
kunnen bieden. Dit is bijvoorbeeld al terug te zien in grote interactieve 
educatieplatformen zoals Codecademy, die gebruik maken van een 
ingebouwde code-editor en output als lab, zonder installaties te vereisen 
(Codecademy, 2020). 

Op het platform Moodle is het echter nog niet mogelijk om binnen een 
cursus door middel van een lab interactief te oefenen met onderwerpen 
uit back-end development. Dit is dan ook de probleemstelling voor dit 
project. Naast deze probleemstelling zijn er nog twee kleinere relevante 
problemen die een rol zullen spelen om het project verder uit te diepen.

Ten eerste weet niet elke trainingsorganisatie welke elementen er nodig 
zijn om een mooi lab te ontwikkelen. Dit zou opgelost kunnen worden 
met een standaard framework: het is immers gemakkelijker om een 
bestaand framework te personaliseren dan om elke keer vanaf 
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nul te beginnen. Zo’n framework is ook perfect om bij te blijven met 
de razendsnelle ontwikkelingen in de IT en de bijbehorende vraag naar 
nieuw leermateriaal. Het zou dan ook mooi zijn als een Moodle lab als 
framework herbruikbaar is voor verschillende doelen en wensen. 

Ten tweede is er ook een trend in educatie die wellicht meegenomen 
kan worden in een Moodle lab: gamification. Opleiden, omscholen 
en een leven lang leren zijn namelijk niet alleen kostbaar voor 
trainingsorganisaties, maar soms ook behoorlijk belastend voor het 
individu. Leren wordt vaak geassocieerd met ‘schools‘ en lange stukken 
theorie. “Door het toevoegen van gamification aan een e-learning cursus 
zouden lerenden net zo gemotiveerd en geëngageerd moeten worden als 
de spelers van de games waaruit deze game-elementen zijn geleend” 
(S. Rijkes, 2018). Denk hierbij aan een escaperoom: je lost puzzels op die 
je direct feedback geven, namelijk je krijgt een nieuwe clue of niet. 
Het lijkt leuk en leerzaam te zijn als je de spelelementen van gamification 
zou kunnen combineren met de leerstof uit een Moodle lab.
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Opdracht, doelstelling & scoping
De opdrachtgever, Sue, is een consultancy- en trainingsorganisatie gericht op 
Unix, Linux en opensource software. De focus ligt op techniek en kwaliteit. 
Niet voor niets is Sue geïnteresseerd in allerlei opensource, technische 
projecten. Op basis van de bovenstaande uitdagingen en probleemstelling 
lijkt het interessant om te onderzoeken of het mogelijk is om een schaalbare, 
opensource oplossing te ontwikkelen waarmee praktijkgerichte oefeningen 
toegevoegd kunnen worden aan een e-learning platform. Hierbij zouden 
gamification elementen toegepast kunnen worden. De opdrachtgever 
ontvangt graag een onderzoeksrapport inclusief advies en een proof-of-concept 
(PoC). Het PoC wordt gezien als voorbeeld van het eindproduct. 

De opdrachtgever hoopt dat met het eindproduct individuele cursisten 
makkelijker en leuker praktische IT-vaardigheden op kunnen doen. 
Trainingsorganisaties, cursusinstituten en technische bedrijven zouden 
het eindproduct kunnen gebruiken als framework voor trainingen die nu 
het praktische element missen of die nieuw ontwikkeld moeten worden. 
De opensource-gemeenschap zou het eindproduct kunnen aanpassen en 
verbeteren. E-learning platforms zouden het eindproduct kunnen gebruiken 
als voorbeeld van hoe hun platform gebruikt zou kunnen worden.

In het kader van de beschikbare resources, namelijk één full-time stagiair die er 
vijf maanden aan moet werken, is besloten om het onderzoek nu te richten op 
het ontwikkelen van een basiscursus Linux op het e-learning platform Moodle. 
Het vergelijken van diverse e-learningplatforms om te bepalen of Moodle de 
beste keus is valt buiten de scope van het onderzoek. Het technisch inhoudelijk 
uitdiepen van een te trainen opensource-techniek valt ook buiten de scope 
van het onderzoek. Het gaat om de praktijkgerichte oefeningen. Als er drie 
tot vijf Linux-basiscommando’s spelenderwijs geleerd kunnen worden, en als 
dit schaalbaar en goed gedocumenteerd is, dan is de opdrachtgever tevreden. 
De gebruikte programmeertalen zijn niet relevant zolang het PoC verder aan 
de eisen voldoet. De opdrachtgever heeft uitgebreide kennis van Linux en kan 
hierdoor makkelijk nagaan of het eindproduct voldoet aan de opdracht. Ten 
slotte is er afgesproken om de doelgroep individuele cursisten verder te scopen 
tot de doelgroep afgestudeerde HBO’ers met een technische achtergrond. 

Uit de probleemstelling en opdracht komt de volgende hoofdvraag voor het 
project voort: Hoe kan een trainingsorganisatie een praktijkgerichte oefening 
ontwikkelen waarmee afgestudeerde HBO’ers met een technische achtergrond 
binnen het e-learning platform Moodle kennis kunnen maken met de command-
line van Linux?
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Eisen
Op basis van de opdrachtbeschrijving en de vraag vanuit de opdrachtgever 
kunnen de eisen van het Proof of Concept (PoC) gedefinieerd worden. 
Dit zal hieronder worden gedaan door middel van de MoSCoW methode.

Must: 
• Technisch onderzoeksrapport inclusief advies.
• Een functioneel gecodeerd PoC.
• Het PoC is compatibel met een Moodle leeromgeving.
• Het PoC vereist geen installaties of downloads.

Should: 
• Het PoC kan als framework hergebruikt worden.
• Het PoC gaat over de basis van de Linux command-line.
• Het PoC bevat drie tot vijf Linux-basiscommando’s.
• Het PoC bevat een element van gamification.

Could: 
• Het PoC bevat meerdere elementen van gamification.

Won’t: 
• Onderzoek aanbod e-learning platforms.
• De gekozen techniek technisch inhoudelijk uitdiepen.
• Branding van de opdrachtgever.
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Methode

Onderzoek

Voor het project zal het Agile-framework gebruikt worden. 
Sprints zullen twee weken duren. Er wordt elke maandag om 10:00 uur 
een gezamenlijke stand-up gehouden met Sjaak Veraa en de stagiairs. 
Verder wordt aan het eind van elke maand voor de stakeholders een 
presentatie gehouden over de projectvoortgang. De stakeholders zijn 
Karin Oey, Tom Scholten, Sjaak Veraa en de stagiairs bij de Sue Academy. 

Voor de dagelijkse voortgangsbewaking zal gebruik gemaakt worden 
van een kanban tool die is aangeleverd door Sue. Voor het managen 
van het development proces zal gebruik gemaakt worden van Git. 
Design zal gedaan worden met de applicaties van Adobe (Photoshop, 
Illustrator, InDesign en Adobe Xd). Iteraties van designonderdelen zullen 
in Creative Cloud worden bijgehouden. Versiebeheer van documenten 
zal gaan op basis van de bestandsnaam en een tabel op de voorpagina. 
De bestandsnamen zullen opgebouwd worden als Peerlings_Mathijs_
documentnaam_v+versie.

Vanwege de toepassing van het Agile framework zal onderzoek gedaan 
worden op basis van de resultaten van de vorige sprint en de doelen van 
de nieuwe sprint, dus de definitieve onderzoeksvragen voor de latere 
fases zullen in dit projectplan nog niet gedefinieerd worden. 

In grote lijnen zijn de drie onderzoeken van dit project het 
vooronderzoek, het technische onderzoek en het gebruikersonderzoek. 
Deze laatste twee zullen op verschillende momenten uitgevoerd maar 
in overkoepelende documenten vastgelegd worden. De hoofd- en 
deelvragen voor deze twee onderzoeken zullen later nog definitief 
geformuleerd worden op basis van het vooronderzoek.

Onderzoek zal gedaan worden op basis van het HBO-i Framework, 
bestaande uit de onderzoekscategorieën bieb-, veld-, workshop-, lab- 
en showroomonderzoek. Deze categorieën bevatten ieder diverse 
onderzoeksmethoden die wanneer relevant toegepast zullen worden in 
onderzoeksonderdelen van het project (CMD Methods Pack, z.d.).
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Bijlage II. Vooronderzoek
Ingekorte versie (6 van 81 pagina's)

De hoofdvraag van het project en dit onderzoek luidt als volgt: 
Hoe kan een trainingsorganisatie een praktijkgerichte oefening ontwikkelen 
waarmee afgestudeerde HBO’ers met een technische achtergrond binnen het 
e-learning platform Moodle kennis kunnen maken met de command-line van 
Linux? 

In dit onderzoek is deze hoofdvraag beantwoordt door meer te leren over de 
doelgroep, het bestaande aanbod aan Linux command-line cursussen en wat er 
met Moodle momenteel al mogelijk is om zo'n oefening te ontwikkelen.

De doelgroep komt in aanraking met de Linux command-line tijdens hun studie, 
voor hun werk of uit eigen initatief. Om erover te leren volgen ze cursussen vanuit 
werk, hun studie of online via Youtube. Naast deze cursussen is de doelgroep 
niet bekend met het aanbod uit de concurrentie-analyse. De personen zonder 
technische achtergrond leren veelal over de command-line omdat dit voor hun 
werk of studie vereist is. Wanneer de doelgroep een technische achtergrond heeft 
is Linux ook vaak een hobby.

De probleemstelling van de doelgroep met betrekking tot het leren van de 
command-line luidt als volgt: Afgestudeerde HBO'ers met een technische 
achtergrond ervaren frustratie met de command-line van Linux wanneer zij tijdens 
hun praktijkoefeningen niet in staat zijn een beginnersvriendelijke hulpbron te 
raadplegen.

Om kennis te maken met de command-line van Linux bestaan er al diverse 
cursussen, bijvoorbeeld op online platforms zoals Codecademy. De verschillende 
sterktes en zwaktes van deze cursussen zijn gebruikt om een opsomming van 
gewenste eigenschappen op te stellen. Deze kunnen net als de voornaamste 
frustratie als functionele requirements in het ontwikkelproces gebruikt worden.

Ten slotte is het op het platform Moodle nog niet mogelijk om binnen een cursus 
door middel van een lab interactief te oefenen met de command-line. Wel is 
het mogelijk om, mits er aan de Moodle standaarden wordt voldaan, een eigen 
plugin te ontwikkelen. Het zou technisch gezien dus mogelijk moeten zijn om een 
command-line lab als plug-in te integreren in een Moodle leeromgeving. Om te 
achterhalen hoe dit moet kan via een technisch onderzoek dezelfde hoofdvraag 
beantwoordt worden, deze keer in een technische praktijkscontext.

Conclusie
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De resultaten van dit onderzoek dienen als een basis aan voorkennis voor 
het vormen van een concept voor een command-line cursus of oefening. 
De deelvragen die in dit onderzoek beantwoordt zijn hebben voldoende 
informatie opgeleverd om de hoofdvraag op niet-technische wijze te 
beantwoorden. Zo zijn de mogelijkheden van Moodle, de frustraties van 
de doelgroep en de sterktes en zwaktes van de concurrentie met behulp 
van diverse methoden onderzocht.

Er zou gezegd kunnen worden dat het onderzoek rijker zou zijn met ook 
een kwantitatief doelgroeponderzoek zoals een enquête. Dit is voor dit 
onderzoek voldoende gecompenseerd door extra tijd te besteden aan het 
houden en verwerken van meer interviews. Het houden van zes interviews 
heeft voldoende kwantitatieve informatie opgeleverd om persona's en 
user-stories op te baseren.

Er is in dit onderzoek niet gekeken naar de mogelijke toepassingen van 
gamification op basis van de frustraties van de doelgroep. De deelvraag 
over dit onderwerp is bewust uit het onderzoek verwijderd omdat deze 
niet meer terugkomt in de hoofdvraag en beter beantwoord kan worden 
in de toepassingscontext in plaats van de theoretische. Gamification in 
dit onderzoek aankaarten zou geleid hebben tot een te brede scope. 
Wanneer relevant zou de theoretische context van gamification in een 
vervolgonderzoek verder onderzocht kunnen worden.

De meest interessante bevindingen over Moodle waren de plug-ins en de 
standaarden hiervoor. Ik heb nu namelijk zowel het idee dat alles mogelijk 
is (plug-ins), maar tegelijkertijd dat er veel beperkingen zijn (standaarden). 
Het is zeer onwaarschijnlijk dat een geïntegreerde terminal niet haalbaar 
is, maar er moet in het technische onderzoek een goed aanvalsplan 
opgesteld worden om dit zo efficiënt mogelijk op te pakken. Er is namelijk 
een realistisch risico dat er te veel tijd besteed wordt aan het zigzaggen 
tussen wat er wel en niet haalbaar is.

Wat ik bij de concurrentie vooral interessant vond was dat er geen echte 
toegankelijke, hoge kwaliteit oplossing is. De toegankelijke oplossingen 
waren verouderd/met een twijfelachtige gebruikerservaring, terwijl de 
hoge kwaliteitsoplossingen al snel grote investeringen waren die in het 
beste geval een registratie en abonnement vereisten. Daarom heb ik 
het gevoel dat het verwerken van de sterktes uit de resultaten van de 
concurrentie-analyse al snel tot een uniek gepositioneerde cursus leidt.

Evaluatie



65

Bij de interviews werd al vrij snel duidelijk dat er twee soorten personen 
zijn in de doelgroep, namelijk degenen die het moeten kunnen maar 
niet per se leuk vinden/begrijpen en degenen die het willen kunnen en 
het zo leuk vinden dat ze het ook als hobby doen. De probleemstelling 
is gericht op de tweede groep, terwijl een oplossing voor beide groepen 
waardevol zou zijn. Ik zou zelfs willen beweren dat een cursus over 
de Linux command-line juist pas waardevol is wanneer beide partijen 
er comfortabel gebruik van kunnen maken. Dit zou betekenen dat de 
oplossing zowel basisuitleg als experimentatie moet kunnen faciliteren. 
Om hierop voort te bouwen viel het me ook op dat geen enkele 
geïnterviewde een cursus uit de concurrentie-analyse kende. Dit kan 
natuurlijk zijn omdat ik niet genoeg mensen heb gesproken, maar 
het zou ook kunnen betekenen dat óf de concurrenten niet zo groot 
zijn als oorspronkelijk gedacht, óf dat de doelgroep iets mist in deze 
concurrenten waardoor ze de voorkeur geven aan een cursus vanuit werk, 
studie of Youtube. Voor nu zal er aangenomen worden dat de doelgroep 
niet bereid is om verder te zoeken dan de eerste cursus waar ze mee in 
aanraking komen: dit zal ook het geval zijn voor het eindproduct van dit 
project wanneer het in gebruik wordt genomen door trainingsorganisaties 
voor hun cursisten. Dit vraagstuk is overigens wel erg interessant voor 
eventueel vervolgonderzoek.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek verwacht ik dat Moodle 
Development, het integreren van een terminal en het uitdenken van 
een beginnersvriendelijke hulpbron de grootste uitdagingen zullen zijn 
voor dit project. Wat mij het meeste heeft geïnspireerd is het idee om 
een spel te maken van navigatie in de file systems van de command-line. 
De basiscommando's die nodig zijn om de command-line te beheersen 
passen perfect in een escape-room achtige uitdaging. Daarnaast is het 
erg inspirerend om het precieze file system waar de cursist door heen 
navigeert te visualizeren. Denk hierbij aan een soort plattegrond met 
kamers (mappen/bestanden) en paden (navigeren hiertussen), of zelfs iets 
abstracts zoals een dierentuin.

In het proces van het project waar dit onderzoek voor is uitgevoerd is de 
volgende stap het opzetten van persona's, user-stories en een concept. 
Daarnaast zal er een technisch onderzoek uitgevoerd worden om voort te 
bouwen op bepaalde onderwerpen uit dit onderzoek die nu nog beperkt 
zijn tot een introductie.
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Bijlage III. Concurrentie-analyse
Ingekorte versie (4 van 12 pagina's). Bronnen staan in vorige bijlage.

Linux Survival
Sterktes 

• Geen onnodige Linux tekst in de command line, zodat de nieuwe 
gebruiker niet overweldigd raakt.

• Een visualisatie van de huidige staat van de file structure, zodat je goed 
het resultaat van je input ziet.

• Informeel geschreven, weinig moeilijke woorden.
• Je kunt makkelijk springen tussen lessen.
• Gebruik van korte toetsen.

Zwaktes 

• De lessen staan opgesomd in een lange rij: dit lijkt intimiderend.
• Tijdens de les zie je niet hoe ver je in het hoofdstuk bent.
• Zodra je één keer het foute antwoord geeft krijg je het juiste  

antwoord al: geen ruimte om het zelf uit te proberen.
• De visualisatie is sterk als concept, maar de kwaliteit van de 

afbeeldingen is slecht.
• Er gaat relatief aan de pagina veel te veel ruimte naar de lijst met 

lessen, de navigatie en de titel van de website.
• Het hoofdstuk security begint meteen met drie lessen met alleen maar 

leeswerk en nieuwe begrippen, geen oefeningen.
• Geen titels/kopjes of emphasizing van bepaalde woorden/commando’s. 

Je kunt dus niet globaal lezen.
• Na elke les moet er op een pijltje geklikt worden.
• Na de eerste uitleg verdwijnen de geïntroduceerde commando’s:  

te zwaar op het geheugen van de lezer.
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Codecademy
Sterktes 

• Code snippets.
• Uitleg wat het resultaat zou moeten zijn.
• Beschikbare hints als het niet lukt.
• Beschikbare cheatsheet.
• Beschikbaar forum om de oefeningen te bespreken.
• Huidige les gemarkeerd in een overzicht van lessen dat getoggled kan 

worden (neemt dus weinig ruimte in).
• Open meerdere tabs om nieuwe dingen te proberen zonder voortgang 

te verliezen (dus meerdere ingebouwde terminals).
• Zet een timer voor betere concentratie/meer uitdaging.

Zwaktes 

• Visualisaties ondersteunen de uitleg, maar laten niet zien wat de input 
bereikt - meer ruimte voor praktische visualisaties zou fijn zijn.
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Educative.io
De sterktes en zwaktes van deze concurrent zijn afkomstig van Youtube 
recensies van RealToughCandy (RealToughCandy [Youtube], 2019) en Algo 
Expertise (Algo Expertise [Youtube], 2019). 

Sterktes 

• Opdrachten genoteerd als functional requirements.
• Coding challenges.
• Bestaande producten namaken.
• Foto’s, gifs en memes in plaats van video’s.
• Voorbeelden staan klaar voordat je zelf gaat proberen.

Zwaktes 

• Code snippets kunnen niet opgeslagen worden voor eigen gebruik.
• Gebrekkige hulppagina.
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Webminal
De sterktes en zwaktes van deze concurrent zijn afkomstig van de 
Youtube recensie van Distritotux (Distritotux [Youtube], 2020).

Sterktes 

• 95% van het scherm is benut voor alleen de command line en uitleg.
• Er kan zowel een les gevolgd als zelf geëxperimenteerd worden.
• Realistischer: geen vorige/volgende les, de command line geschiedenis 

blijft staan.

Zwaktes 

• Technischer, alles wordt getoond in plaats van alleen het onderdeel 
dat op dat moment relevant/uitgelegd is.

• Kwaliteit tekst (spelling, grammatica, zinsbouw).
• Geen pagina met hulp of commando overzicht.
• Weinig recensies/bronnen.
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Bijlage IV. A!nity Map

Linux leren kennen

Via werk

Via werk
 
Via werk

Eigen initiatief/nieuwsgierigheid

Tijdens opleiding (Hacking in C)

Tijdens opleiding

A

F

B

C

D

E

Voorkennis Linux

Het is een besturingssysteem

Iets in de IT

Meer dan de essentials

Ubuntu

Kali (distributie met hacking tools)

Alle

Alle

FED

FED

E

Waarvoor Linux

Voor werk

Voor opleiding/studie/cursus

Als hobby/persoonlijk gebruik

Niet voor hobby/persoonlijk gebruik

Gebruikt het dagelijks

Eigen netwerk

Voor desktop

Voor Mac

Alles behalve e-mail of Google

Als het niet via Windows/Mac kan

Om Ubuntu te gebruiken

Home Assistant/smart-home

F

F

F

E

E

E

Alle

Alle

FD

FD

D

D

D

D

ECB
A

CBA

Ervaringen command-line

Veel abra cadabra

Best wel lastig

Gevorderd (7 van de 10)

Grappig om te gebruiken

Aan het verdiepen

Je kunt nooit alles weten

Onder de knie

A

F

F

CD

E

CBA

FD

Manieren van leren

Aantekeningen gemaakt

Moeilijke delen bewaren voor later

Blijven proberen tot het lukt

Commands in chat zetten voor hulp

Praktisch ingesteld

Niet speels ingesteld

Beginnen met basis van tutorials

Hangman maken in command-line

Zelf leren

Zelf uitzoeken

F

E

Alle

D

D

D

CBA

A

FDC
BA

FD

Cursus

Cursus van werk

Youtube filmpjes

Vak tijdens studie

FDC
BA

FE

FE

D

Gebruik command-line

(bash) VI

Hosting

Scripts schrijven

Scriptie schrijven

Alles behalve mail/Google

Hacking

Database management

Penetratietest

File management

Github

Networking

Samba (file sharing)

Home Assistant/smart-home

Monitoring

E

E

E

D

D

F

FD

FD

D

FD

FED

F

F

F

F

ED

FEDFED

Welke andere cursussen ken je

Weet dat ze bestaan, geen idee welke

Lynda

Examenboeken

Boeken

Niet specifiek over Linux, 
wel wat er gebruik van maakt

Youtube

CloudGuru

E

D

D

D

CBA

F

F

ED

Ervaringen cursus

0,0 basiskennis

Theorie ging beter

Positief

Uitleg was fijn

Interessant

Heel fijn

Veel nutteloze informatie

Brak examen

Veel van opgestoken

Goede cursus

Chille docent

D

D

D

D

F

F

CBA

A

C

C

C

FD

Lastige onderwerpen

Globbing

Versies

Regular expressions

Chmod

Loops

Grab

Piping

SE (Security)

D

DF

A

A

A

A

A

A

A

Leuke onderwerpen

Permissions

Mappen aanmaken

Bestanden aanmaken

VI

Networking

BA

C

C

D

E

Frustraties command-line

Geen feedback op input

Niet weten waarom het goed is

Praktische nut

Syntax

Geen autocorrect

Moeilijke commandos

Afkortingen in het Engels

Namen commands niet logisch

Veel moeten opzoeken/Googlen

Virtual machines

A

A

A

F

E

EB

B

C

C

C

DD

F

Waarom dit het 
beste bleef plakken

Kunnen maken zonder hulp

Omdat ik het begreep

Leuk als het werkt

Blijven proberen tot het lukt

Lang mee bezig geweest

Veel prutsen

Precies zien wie/wat je bereikt met 
netwerk

Omdat het lastig was

Gebruikt het nu veel

B

B

A

A

A

C

C

E

Toelichting: Kleuren en letters symboliseren wie wat heeft gezegd.
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Hoe kan de lesinhoud beter?

Waar gebruik je Linux precies voor?

Waarom moet het zo ingewikkeld?

Waarom via de command-line?

Hoe ziet de rest van Linux eruit?

Waarom Linux boven Windows/Mac?

Waarom gebruiken mensen het?

Meerdere oplossingen/perspectieven

Begin meer op “noobs” richten

Meer basisinformatie

Zsh (shell met spellingscorrectie, 
auto-complete etc.)

Focus op wat de command-line 
geweldig maakt

Sneltoetsen

VI modus

Imax modus

Zoeken in history

Focus op bruikbaarheid

D

D

D

D

D

D

D

D

A

A

A

A

A

A

C

C

B

Hoe kan het lesmateriaal beter?

Op zich wel prima

Uitleg en daarna direct oefenen

Minder tekst, meer typen

Voorbeeldtoetsen

Specifieke voorbeeldvragen

Betere aansluiting op examen B

A

A

A

D

F

F

Hoe kan de presentatie beter?

Interactie met docent

Interactie met medecursisten

Face-to-face

Op locatie

Commandos herhalen in overzicht

Meer laten zien

Meer persoonlijke touch en 
handigheden van docent

Laat bijzondere dingen zien

Gamification: je mag alleen deze 
commando’s gebruiken

High-score halen

Pacing/verschillende niveaus cursisten

D

D

D

FD

D

D

A

A

A

C

BA

A

Eigenschappen 
vernieuwde cursus

Beeldender

Praktisch nut laten zien

Resultaten van je acties laten zien

Feedback

Waarom doe ik dit

Laten zien wat je doet

Niet per se simpele woorden

Een voorbeeldknop

Eerder de manual uitleggen

Meer basiskennis

Algemene uitleg Linux

Laat mensen hun eigen weg lopen

Vrijheid

Laat zien wat er mogelijk is

Basics zoals ls, cd, touch, mkdir etc.

Breed beginnen

File management eerst beheersen

Iets opzoeken zonder Google - man 
(manual) pages

A

A

A

A

A

A

D

D

D

C

F

BA

B

B

C

E

E

E

F

Ideeën en wensen voor 
perfecte cursus

Een robot besturen

Dingen laten zien

Nieuwe snufjes

Niet te technisch uitleggen

Spel binnen de command-line

Ik wil dit-zo moet het-zelf doen

Vraag en antwoord

Veel praktijk

Meer oefeningen

Vooral oefeningen en uitleg van 
oefeningen

In de terminal opgaven maken

Geen emulatie of raar schermpje

Analyseer veelgebruikte 
commandos/sneltoetsen voor 
persoonlijke suggesties editors

Niet afstraffen

Rapport met voorkeuren geven

Escape-room achtig spel

Een spel waarbij je moet navigeren via 
de command-line

Een hidden code ergens vinden als 
spel

Vlotte prater, een acteur als docent

Leuk maken

Website met videocursus en hele 
goede spreker en special effects

Oefentoetsen

Online-omgeving met 
command-line/terminal

A

A

A

D

D

D

D

C

C

C

B

B

B

B

C

E

E

E

F

F

F

F

F
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Bijlage V. User-stories en HMW-Vragen

Must
Als cursist Luuk wil ik toegang tot een beginnersvriendelijke hulpbron, zodat ik snel 
weet hoe ik de commando’s gebruik die ik nodig heb om een oefening te kunnen uit-
voeren.

Als cursist Luuk wil ik zo snel mogelijk weten hoe ik binnen de command-line hulp kan 
vinden, zodat ik al wat houvast heb terwijl er nog veel theorie nieuw voor me is.

Should
Als cursist Vincent wil ik weten welke commando’s ik tot mijn beschikking heb voor 
een oefening, zodat ik kan focussen op het correct toepassen hiervan in plaats van het 
onthouden van de namen.

Could
Als cursist Luuk wil ik via een melding duidelijke feedback op de commando’s die ik 
intyp, zodat ik tijdens het oefenen in staat ben om te leren van mijn fouten.

Als cursist Luuk zou ik graag een voorbeeld willen zien van wat het eindresultaat is van 
een oefening, zodat ik weet wat er van me verwacht wordt.

Als cursist Vincent wil ik de mogelijkheid hebben om mijn opgedane vaardigheden te 
toetsen, zodat ik weet of ik klaar ben om met het volgende onderdeel te starten.

Als cursist Vincent wil ik weten welke tools ik kan gebruiken binnen de command-line, 
zodat ik zelf kan ontdekken welke ik het fijnste vindt om te gebruiken.

Als cursist Vincent wil ik de mogelijkheid hebben om zelf te experimenteren tijdens de 
cursus, zodat ik niet gedwongen wordt om een uitleg te volgen die ik al begrijp.

Won’t
Als cursist Luuk wil ik weten wat de context van de Linux command-line is, zodat ik ge-
motiveerd blijf door te weten waarom de oefeningen die ik doe relevant zijn.
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Brainstorm 1
Hoe kunnen we op een leuke manier kennis maken met de command-line?
Hoe kunnen we het typen in de command-line leuk maken?
Hoe kunnen we een beginnersvriendelijke interface maken?
Hoe kunnen we de beschikbare commando’s gebruiksvriendelijk visualiseren?
Hoe kunnen we een oplossing bieden die binnen een maand klaar kan zijn?
Hoe kunnen we over de command-line leren zonder te typen?

Brainstorm 2
Hoe kunnen we de command-line leuk maken?
Hoe kunnen we typen in de command-line leuk maken?
Hoe kunnen we de oefening beginnersvriendelijk maken?
Hoe kunnen we de beschikbare commando’s (gebruiksvriendelijk) visualiseren?
Hoe kunnen we een oplossing bieden die binnen een maand klaar kan zijn?
Hoe kunnen we over de command-line leren zonder te typen?

Brainstorm 3
Ideeën concept 1 - ronde 1
Ideeën concept 1 - ronde 2
Ideeën concept 1 - ronde 1
Ideeën concept 1 - ronde 2
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Bijlage VI. Conceptrichtingen

Conceptrichting 1: RPG (Text-based) met interactief verhaal
Een spel waarin de cursist een fictieve wereld kan verkennen door middel van com-
mando’s. 
Positionering: meer nadruk op het spelelement. Denk aan verzamelen, verkennen, een 
verhaal volgen.
Tone-of-voice: Verhalender, toegankelijker, minder moeilijke woorden.
Visuele identiteit: Retro graphics (pixel art), flat art, illustraties of shapes only.
Risico’s: Kan heel snel heel complex worden, wellicht is de context met de commando’s 
niet altijd even passend (Zijn de commando’s ook duidelijk buiten het spel?)
Kansen: Met genoeg tijd en resources kan dit een vindingrijk concept zijn. Een text-ba-
sed game is heel haalbaar, en met het verhaalelement is het gegarandeerd een nieuwe 
ervaring.

Werknaam: Linn & The Key of Creation

Conceptrichting 2: Collect Commands with Virtual Buddy
Een fictief karakter wat de commands vergeten is met geheugenverlies, samen met de 
cursist ze opnieuw leren. Dit kan op basis van een probleem/vraagstuk van de buddy/
het ontcijferen van commandos uit de volledige woorden. De commando’s kun je ver-
zamelen. Hierbij kun je inzien hoe vaak alles is gebruikt (hoe sterk ze zijn). Het karakter 
motiveert je en geeft feedback.
Positionering: Persoonlijke touch, humor, leuker, verzamelen, meteen de relevantie van 
de commando’s leren.
Tone-of-voice: Persoonlijk, positief, optimistisch, humor, leert met je mee, wordt com-
plexer als jij ook meer weet.
Visuele identiteit: Flat art, fotografie, illustratie, shapes only.
Risico’s: Het karakter moet universeel prettig ervaren worden: de ervaring met het 
karakter bepaald de gehele cursus ervaring. Lastig bepalen welke visuele stijl aansluit op 
de gehele doelgroep zonder kinderachtig/flauw/saai/onprettig gezien te worden.
Kansen: Als het karakter goed aansluit op de doelgroep kan deze diep uitgehold wor-
den met allerlei functies mbt personalisatie, gebruikerservaring. Met het tracken van 
gebruikte commands zijn veel handige features mogelijk om precies je eigen leerproces 
bij te houden en in te zien.

Werknaam: Bashmont the CLector
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Bijlage VII. Onderzoek Gamification
Ingekorte versie (4 van 22 pagina's)

4. Welke rol spelen videogames in de 
belevingswereld van de doelgroep?
Om deze deelvraag te beantwoorden is er een enquête verspreid onder de 
doelgroep. Hieronder staan de resultaten van 42 respondenten.

Wat vindt de doelgroep belangrijk bij games?
Uit de resultaten is teruggekomen dat gamen met vrienden overduidelijk de 
voorkeur heeft. Daarnaast is ook het element van competitie belangrijk voor 
de doelgroep. Hieruit kan geconcludeerd worden dat competitie met en tegen 
vrienden een belangrijke rol speelt in de belevingswereld van de doelgroep 
tegenover games.

Online gamen en een verhaal zijn niet heel belangrijk, maar wel mooi 
meegenomen. De doelgroep vindt het niet belangrijk dat een game realistisch 
is, zo spelen ze ook graag oudere spellen voor de nostalgie. Er kan dus 
geconcludeerd worden dat het online aspect, verhaal en de visuele stijl 
(realistisch/retro) als mooi meegenomen bijzaken worden gezien zolang de 
ervaring met de gameplay zelf positief is, bijvoorbeeld door een element van 
competitie.

Welke rol speelt leren via games bij de doelgroep?
Omdat de resultaten zo verdeeld zijn met een neiging naar neutraal kan er 
geconcludeerd worden dat leren via games geen grote rol speelt bij de doelgroep.

Hoe betrokken is de doelgroep bij de wereld van 
gamen?
De doelgroep is betrokken bij de wereld van gamen. Zo zijn de meningen erg 
verdeeld over het volgen van e-sports en gaming streams: bijna niemand is hier 
neutraal in. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de wereld van gamen een grote 
rol speelt, of dit nu actieve betrokkenheid of simpelweg een sterke opinie is. De 
doelgroep koopt verder weinig of geen merchandise. Een aanname op basis van 
dit resultaat is dat merchandise vooral gekocht wordt door jongere gamers en 
superfans.

Resultaten
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Hoe is de relatie van de doelgroep met gamen?

Gamen zit in de routine van de doelgroep. Desondanks wil de doelgroep 
liever niet meer geld of tijd hieraan besteden. Ze hebben verder geen 
universeel beeld over hoeveel ze denken te gamen in de toekomst. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de doelgroep tevreden is met 
hoeveel tijd en geld ze nu besteden aan gamen. Gamen zit in hun routine 
en ze kijken niet al te ver vooruit.

Cooperatie is veel teruggekomen in de interviews, terwijl competitie veel 
is teruggekomen uit de enquête van de vorige deelvraag. 

Competitie kan gebruikt worden als cursisten oorspronkelijk 
terughoudend zijn of aarzelen met de lesinhoud en ze een goede sociale 
relatie met elkaar hebben (Lopez, 2012). 

Cooperatie kan gebruikt worden voor groepen cursisten en als 
samenwerken naar een gezamenlijk einddoel gunstig is. Het is ook 
relevant als de cursisten van elkaar kunnen leren door discussies en 
samenwerken (Lopez, 2012). 

Op basis van het kwadrant en bovenstaande beschrijvingen kan er beter 
competitie worden toegepast in de cursus. Wanneer een andere partij 
hier behoefte aan heeft kan deze altijd nog cooperatie toevoegen aan de 
cursus via diverse Moodle blocks en activities.

5. Kan er beter cooperatie of 
competitie worden toegepast in de 
cursus?
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6. Hoe kan competitie het beste 
toegepast worden in de cursus?
De beste plug-in om competitie toe te passen in de cursus is "Level up". 
De gratis versie van deze plug-in biedt onder andere de mogelijkheid 
om xp te verzamelen, hiermee levels omhoog te gaan, activiteiten 
de vergrendelen tot een bepaald level is bereikt en ten slotte een 
leaderboard om te zien hoe andere cursisten er voor staan (Massart, 
2020).

Om deze plug-in optimaal te gebruiken zijn de volgende principes voor 
het toevoegen van gamification competitie van toepassing:

• Prijzen zijn klein of zelfs symbolisch, zodat de cursist zich niet teveel 
richt op de uitkomst in plaats van het leren zelf (Cantador & Conde, 
in Lopez, 2010) -> Bovenaan een leaderboard staan is de prijs, wellicht 
een uniek icoontje voor de top 3 en/of hoge levels. 

• Het aantal cursisten dat samen in een competitie zit moet tot een 
minimum worden beperkt. Het vergroten van het aantal deelnemers 
kan de motivatie van cursisten verminderen (Garcia & Tor, in Lopez, 
2009) -> In het leaderboard alleen de twee personen boven en onder 
de huidige positie tonen. 

• De competitie moet lang genoeg duren om demotivatie door de 
eerste resultaten te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle cursisten 
tot het einde van de activiteit kans hebben om te winnen. (Cantador 
& Conde, in Lopez, 2010) -> De competitie eindigt pas als alle quests 
zijn voltooid en de cursus begint met makkelijke quests. 

• Het moet duidelijk zijn dat het doel van de competitie in het proces 
zit en niet in de resultaten. Winnen of verliezen is veel minder 
belangrijk in vergelijking met leren en verbeteren. (Cantador & 
Conde, in Lopez, 2010) -> De RPG met quests en verhaal is de 
hoofdzaak, het leaderboard is een bijzaak. 
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7. Wat zijn de essentiële gamification 
elementen voor een cursus?
Hieronder zullen de essentiële gamification elementen genoemd worden, 
en hoe dit met de Linux RPG toegepast moet worden.

1. Motivatoren 
Gebruik de juiste motivatoren voor de doelgroep, zodat ze de drive 
houden om uit eigen wil de cursus te doorlopen. Gebruik zowel 
intrinsieke (acceptatie, nieuwsgierigheid, controle, sociaal contact) als 
extrinsieke (beloningen, badges, punten, feedback, status) (Sanal, 2018). 
Toepassing: Intrinsiek in het verhaal, de uitleg en de visuals.  
Extrinsiek in plug-ins met badges/items en doelgerichte feedback. 

2. Game Design en 3. Beloningenstructuur en 5. Bepaal leerdoelen 
Toepassing: Bepaal de gewenste interacties tussen cursist en cursus, 
maak een plan van hoe de cursist de cursus doorloopt en hoe de 
leerdoelen en beloningen hierin passen (Sanal, 2018). 

4. Haalbare maar uitdagende taken 
Toepassing: Het hoofddoel van gamification is het vergroten van 
betrokkenheid met het lesmateriaal. Houdt de taken uitdagend maar 
kort/klein (Sanal, 2018). 
 
6. Directe feedback
Toepassing: Directe feedback is essentieel voor het leerproces. 
Geef wanneer mogelijk zowel real-time feedback als directe beloningen 
zoals items of badges (Sanal, 2018).

7. Regels
Toepassing: Geef voordat de cursus begint, of waar nodig, duidelijk aan 
wat de regels van de cursus zijn. Zo zit er structuur in de leerervaring en 
is het zeker dat alle cursisten geïnformeerd zijn over wat er mogelijk is en 
van ze verwacht wordt (Sanal, 2018). 
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defined('MOODLE_INTERNAL') || die();

class block_bashmont extends block_base {
    
    function init() {
        $this->title = get_string('pluginname', 'block_bashmont');
    }

    function get_content() {
        global $DB;
        
            if ($this->content !== NULL) {
            return $this->content;
        }
        
        //First message and message when input is invalid
        $output = 'Hello friend, <br>how can I help you?';
        
        if (isset($_POST['input'])) {
        $input = $_POST['input'];
        $commandstring = ''";
           
        $commands = $DB->get_record('block_bashmont',              
array('command'=>$input),'description');   
            
        foreach ($commands as $command) {
         $commandstring .= $command . '<br>';
        }

        if ($commandstring !== '') {
          $output = $commandstring;
        }
}

        $this->content = new stdClass;
        
        //HTML
        $this->content->text = "
    <p dir='ltr' style='text-align: left; float:left; width:40%;'>
        <img src='http://moodle/draftfile.php/5/user/draft/912586842/spr_bashmont.
png' alt='' role='presentation' class='img-responsive atto_image_button_text-bottom' 

Bijlage VIII. Code Bashmont
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width='64' height='72'><br>
    </p>
    
    <p dir='ltr' style='text-align: left; float:left; width:60%; height: auto; overflow: 
auto;'><strong>Bashmont:</strong><br><span name='helpertext'>" . $output . "</
span></p>

    <form action='' method='post'> 
        <input type='text' placeholder='Search for a command...' name='input' style='text-
align: left; float:left; width:70%;'>
        <input type='submit' name='search' value='Search' style='text-align: center; 
float:left; width:30%; background-color:#d43f3a; color:white;'>
    </form>
"
;
        
        return $this->content;

        
    }
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Bijlage IX. MoSCoW en Sitemap

### Interactive version 
**Must**
- [x] Quest

**Should**
- [x] General design
- [x] Bashmont
- [x] Lesson

**Could**
- [ ] Create course
- [ ] Create exercise
- [ ] Edit course
- [ ] Edit exercise
- [ ] Boss
- [x] Ranking
- [ ] Items
- [ ] NPC 

**Won’t**
- [ ] World map 
- [ ] Practice

### Quest

**Must**
- [x] Quest (activity) title
- [x] Story
- [x] Assignment
- [x] Terminal
- [x] Output [1]
- [x] Submit button
- [x] Evaluation
- [x] Back to overview button
- [x] Continue button (to complete)
- [] Next Quest (to skip) [2]
- [x] Create Quest (See documentation)
- [x] Edit Quest
- [x] Delete Quest

Toelichting: In het Engels voor de documentatie. MoSCoW's van interactieve 
onderdelen uitgewerkt in het design.
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**Should**
- [x] Competences (Command overview)
- [x] Run button [3]
- [x] Evaluate button
- [x] Help button [4]
- [x] Save button
- [x] Previous Quest [2]

**Could**
- [x] Automatic feedback
- [x] Bashmont
- [x] Hint button

[1] Output is shown, but inside the terminal instead of in a separate box like in the 
sketch. The sketch was an error: the codelab requires a realistic terminal with both 
input and output in the same box. 
[2] Obsolete feature, not enough added value. 
[3] Obsolete future: press Enter in terminal to run code. 
[4] Obsolete feature: use Hint button.

### General Design - Course/Chapter
**Must**
- [x] Course title
- [x] Course progress
- [x] Location titles
- [x] Location descriptions
- [x] Location progress
- [x] Location restrictions
- [x] Back to courses
- [x] Footer
- [x] Profile
- [x] Grades [1]
- [x] Participants [1]
- [x] Competencies [1]
- [x] Switch role [2]
- [x] Bashmont block
- [x] Ranking block
- [x] World map block
- [x] Inventory block
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**Should**
- [x] Location icons
- [x] Global search
- [x] Global notifications
- [x] Global message drawer

**Could**
- [x] Course icon
- [ ] Badges
- [ ] Calendar
- [ ] Content bank
- [ ] Block menu/Block toggle

[1] Placed under Teachers Resources in global menu. 
[2] Placed under Profile icon in global menu.

### General design - Topic/Location
**Must**
- [x] Course title
- [x] Location title
- [x] Location description
- [x] Location progress
- [x] Module titles
- [x] Module descriptions
- [x] Module completion
- [x] Module restriction
- [x] Module competences
- [x] Back to course
- [x] Footer
- [x] Profile
- [x] Next location [1]
- [x] Previous location [1]
- [x] Jump to location [1]
- [x] Grades [2]
- [x] Participants [2]
- [x] Competencies [2]
- [x] Switch role [3]
- [x] Bashmont block
- [x] Ranking block
- [x] World map block
- [x] Inventory block
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**Should**
- [x] Location icon
- [x] Global search
- [x] Global notifications
- [x] Global message drawer

**Could**
- [ ] Course icon
- [ ] Badges
- [ ] Calendar
- [ ] Content bank
- [ ] Block menu/Block toggle

[1] Obsolete features, not enough added value.
[1] Placed under Teachers Resources in global menu. 
[3] Placed under Profile icon in global menu. 

### Bashmont
**Must**
- [x] Character
- [x] Text / Explanation
- [x] Input
- [x] Search button
- [x] Help button
- [x] Create interaction
- [x] Edit interaction
- [x] Delete interaction

**Should**
- [x] Text load-in animation

**Could**
- [ ] Character animation
- [ ] Create secondary interaction
- [ ] Edit secondary interaction
- [ ] Delete secondary interaction
- [ ] Customize character
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### Lesson
**Must**
- [x] Back to overview button
- [x] Previous button
- [x] Next button
- [x] Finish button
- [x] Content menu
- [ ] Continue on the last page seen pop-up [1]
- [x] Text
- [x] Inline code snippet
- [x] Big code snippet
- [ ] Character [2]
- [x] Image area for two images
- [x] More info (wiki) link/button
- [ ] Create lesson [3]
- [ ] Edit lesson [3]
- [ ] Delete lesson [3]

[1] Already exists in Moodle, does not need new design. 
[2] Graphic does not contribute to lesson. Instead, put the buddy element in the to-
ne-of-voice. 
[3] Not added due to scoping. Use the examples from Moodle, Bashmont and Quest 
instead.

**Should**
- [x] Progress bar

**Could**
- [x] Bashmont
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Bijlage X. Customer Journeys, pijnpunten 
en kansen
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Bijlage XI. Links naar prototypes
Toelichting: alle titels zijn links.

Wireframes v1

Wireframes v2

Design v1

Design v2

Linux RPG
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Bijlage XII. Conclusies gebruikerstesten
Toelichting: Onderzoeksvragen en de deelvraag  per test staan vetgedrukt.

Technisch PoC
Hoe sluit de hulpbron aan op de behoeften van de doelgroep?
De hulpbron zelf sluit aan op de behoeften van de doelgroep en wordt als een gaaf 
concept ervaren. De functionaliteit kan echter nog verbeterd worden. Bij voorkeur 
komt de hulpbron ook terug tijdens oefeningen.

Wat vindt de doelgroep van de verhouding leer- en spelelementen?
De verhouding kan beter. Zo gaan termen uit games (quests, boss) nu nog ten koste 
van de de duidelijkheid van de inhoud. Hoe meer uitleg/oefening/verhaal er is hoe meer 
waarde de spelelementen toevoegen. 

Hoe ervaart de doelgroep de cursus inhoud?
De tekstuele delen zijn duidelijk, zo worden de voorbeelden in de uitleg erg 
gewaardeerd. De oefenstukken zijn echter minder duidelijk. Zo is het codelab 
onduidelijk met veel onnodige handelingen om een opdracht te kunnen voltooien. 
Er heerst vooral een gebrek aan informatie en flow. Met flow worden verbindingen 
tussen onderdelen en indicaties van voltooiing bedoeld. 

Zijn er onderdelen die meer complexiteit dan waarde toevoegen?
Items en NPC’s voegen met de huidige hoeveelheid inhoud weinig toe. Ze zorgen bij 
het huidige PoC voor meer complexiteit dan toegevoegde waarde in het leerproces. Als 
het inventory passief is is dit het minst belangrijke block. Daarnaast is niet duidelijk wat 
items precies doen (wanneer iets wordt vrijgespeeld). 

Hoe is de gebruikerservaring van de doelgroep met de Linux RPG cursus?
Het concept wordt (zeer) positief ervaren, maar de gebruikerservaring van de 
doelgroep met de cursus kan op veel manieren beter. Sommige verbeterpunten zijn 
simpelweg een paar zinnen extra uitleg, sommigen zijn UI onderdelen die moeilijker 
opgelost kunnen worden.
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Wireframes
Hoe sluit de hulpbron aan op de behoeften van de doelgroep?
De doelgroep kon de hulpbron mede vanwege de introductie meteen vinden. 
De functionaliteit is ook duidelijk. 

Wat vindt de doelgroep van de verhouding leer- en spelelementen?
De doelgroep is (erg) positief over de verhouding.

Hoe ervaart de doelgroep de cursus inhoud?
Wat het is: Duidelijk door introductie.
Introductie en les: Snel gevonden, navigatie duidelijk. Er missen vooral plaatjes met 
voorbeelden. 
NPC: Ruilen is duidelijk, maar niet hoe (in de command line, of een interface).
Boss: Duidelijk dat het een boss is, maar niet hoe (binnen de tijd, binnen command line 
of niet).
Epilogue: Niet helemaal duidelijk, wordt soms nog als opdracht gezien ipv verhaal.
Vrij oefenen cards: Niet duidelijk omdat het niet eerst uitgelegd is.
Vrij oefenen terminal: Duidelijk.
Leaderboard: Heeft potential maar moet verder uitgedacht worden (xp/% dat 
terugkomt in overzicht, hoeveel je krijgt).
Map: Lijkt niet nodig om cursus te navigeren, verwijderen of decoratief maken.
Items: Niet naar omgekeken, moet verder uitgedacht worden. Reactie op graphics wel 
positief.

Helpt het codelab de doelgroep om te oefenen met de Linux command-line?
Ja. Introductie wordt niet altijd gelezen, opdracht wel. Inleveren voor evaluatie heeft 
nog een extra check nodig. Hints zijn ook duidelijk, maar moeten ingevuld worden ipv 
plaatshoudende tekst. Feedback is ook duidelijk, al moeten uitzonderingen duidelijker 
terugkomen in uitleg.

Hoe is de gebruikerservaring van de doelgroep met de Linux RPG cursus?
Vergeleken met het technische PoC is er nu al een wereld van verschil. Zelfs met het 
basic prototype is het concept, de inhoud en de potential grotendeels duidelijk voor de 
doelgroep. Met name de introductie heeft veel opgehelderd.
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Design - visueel
Wat vindt de doelgroep van het kleurgebruik in de RPG?
Over het kleurgebruik heeft de doelgroep geen mening. Ze vinden het zoals het nu 
is prima. Om het van prima naar een netjes te tillen moet er meer met kleur gedaan 
worden.

Zijn de iconen in de RPG duidelijk voor de doelgroep?
Niet meteen duidelijk, maar wel duidelijk: Profiel.
Niet duidelijk, opgelost met enkele click: Edit, Notifications, Help (codelab, 
Bashmont), Save (codelab), Teacher resources.
Niet duidelijk, niet meteen opgelost: Munt, Boss, Leaderboard.

Zijn de graphics in de RPG duidelijk voor de doelgroep?
Grotendeels wel, de graphics voor het leaderboard en de connectie in de lesson tussen 
tekst en beeld moeten verbeterd worden. Verder mist de RPG nog persoonlijkheid, 
aangezien veel van de gemaakte graphics niet terugkomen in het design.

Wat moet er verder nog verbeterd worden in de bestaande cursusonderdelen?
• Search in bovenste balk voegt weinig toe. Functionaliteit is in Moodle zelf al 

beperkt, en wat er daadwerkelijk nodig is kan ook via Bashmont gedaan worden.
• Teacher resources en profiel functioneel maken om de iconen op te helderen.
• Hiërarchie verbeteren in Location zodat de scheiding uitleg/opdracht duidelijker is.
• Introductie/tekstpagina voorbeeld toevoegen.
• Automatisch naar beneden scrollen voor evaluatie codelab.
• Toepassing xp en items met exceptions vastleggen en eventueel verwerken.
• Suggestie: echte terminal als afbeelding in voorbeeld.
• Idee: bij Bashmont cd [iets] intypen om de cursus te navigeren.
• Titels in Quest groter maken.

Hoe is de gebruikerservaring van de doelgroep met de Linux RPG cursus?
Vergeleken met de vorige tests zijn er nu veel meer verbeterpunten, maar dit was te 
verwachten met een eerste hi-fi versie. Qua concept en structuur is de cursus gelukkig 
nog steeds duidelijk, alleen de inhoud, functionaliteit en persoonlijkheid kunnen 
aangescherpt worden.
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Design - docent
Hoe ervaren de docenten het verloop van de cursus?
De ervaring met het verloop van de cursus is positief.

Is de configuratie van het codelab duidelijk voor de docenten?
Het was niet meteen duidelijk hoe de configuratie geopend moest worden. Het is 
gewenst om subquests toe te voegen - dit zit al in Moodle zelf verwerkt. Er is ook 
gevraagd naar het beschikbaar maken van specifieke opdrachten voor specifieke 
groepen cursisten.

Is de configuratie van Bashmont duidelijk voor de docenten?
De configuratie zelf is duidelijk. Er zijn voornamelijk veel suggesties voor nieuwe 
features zoals keywords en autocomplete.

Is voor de docenten duidelijk wat ze aan de cursus kunnen aanpassen?
Over het algemeen wel. De docent geeft de voorkeur aan een hoofdmenu in Teacher 
Resources om de cursus te bewerken.

Wat houdt docenten tegen om de cursus zelf in gebruik te nemen?
Weinig, de docent zou het echter alleen gebruiken om nieuwe medewerkers kennis te 
laten maken met Linux in een gecontroleerde omgeving. Voor diepgaande Linux kennis 
gebruikt ze liever bestaande cursussen.
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Design - eind
Hoe ervaart de doelgroep het verloop van de cursus?
Het verloop wordt grotendeels positief ervaren. De indeling is duidelijk en de cursus 
introduceert nieuwe informatie in kleine brokjes. De thema's in de cursus kunnen 
verder verwerkt worden.

Hoe ervaart de doelgroep de cursus inhoud?
De bestaande onderdelen zijn duidelijk (Bashmont, les, introductie, quest). Bashmont 
klikt bijzonder goed bij de doelgroep. Het codelab zelf kan nog verbeterd worden. Zo is 
er op basis van de resultaten het idee ontstaan om voor fullscreen een andere indeling 
te gebruiken voor het codelab. 

Wat voor inhoud of functionaliteiten mist de doelgroep nog?
Net zoals bij de vorige testronde is het automatisch naar beneden scrollen na het 
inleveren van een opdracht belangrijk. Zoals bij de vorige onderzoeksvraag aangegeven 
kan een fullscreen variant van het codelab extra toegevoegde waarde bieden.

Hoe sluit de hulpbron aan op de behoeften van de doelgroep?
De hulpbron klikt bijzonder goed bij de doelgroep, deze was zowel bij deze als vorige 
testrondes snel gevonden en de functionaliteit duidelijk.

Helpt het codelab de doelgroep om te oefenen met de Linux command-line?
In de huidige vorm helpt het codelab een groot deel van de doelgroep om met de 
Linux command-line te oefenen. De enige verbeterpunten zijn kleine aanpassingen om 
het net iets duidelijker te maken. Deze kunnen niet allemaal in het design prototype 
verwerkt worden. Zoals bij vorige onderzoeksvragen aangegeven kan een fullscreen 
variant van het codelab extra toegevoegde waarde bieden.

Wat houdt de doelgroep tegen om de cursus zelf in gebruik te nemen?
De huidige cursus houdt de doelgroep niet tegen en sluit met de huidige structuur 
aan op hun behoeften. De doelgroep wordt eerder tegengehouden door gebrek aan 
persoonlijke interesse in Linux (adviseur) of behoefte aan een extra variant voor de 
indeling (techneut).
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Bijlage XIII. Use-cases
Toelichting: Ingeleverde documentatie opdrachtgever heeft opmaak en beeld. 

## Use-cases
**1. Define exercise**

Description: Define an exercise and save. The exercise is added as a shell activity.

Actor: Administrator, teacher.
Preconditions: Actor has teacher- or administrator rights. Actor is logged in. Actor has 
an activity. 

* Actor enters exercise name, description, chooses coding language/technology.
* Actor enters optional exercise hints to be shown in overview.
* Actor clicks on Save button [1].
* System saves exercise_name, exercise_description, exercise_type, exercise_hints and 
exercise_status in database.
* System loads exercise editor.

Exception: [1] Show notification that name and coding language/technology field are 
required.

Result: A new shell activity is added to the Moodle course. It contains an overview with 
optional hints.

**2. Define expected student input**

Description: An interface where the expected results of student input are defined.

Actor: Administrator, teacher.
Preconditions: Actor has teacher- or administrator rights. Actor is logged in. Actor has 
an activity. System has saved an exercise.

* Actor enters expected student input[1] and expected system output[1].
* Actor clicks on Save button[2].
* System saves expected_input, expected_output.

Exception: [1] Hover shows explanation. [2] Show notification that at least one of the 
two fields is required.

Result: The exercise has a defined expected input and/or output to determine exercise_
status.
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**3. Define unique feedback**

Description: An optional interface where exercise specific feedback is defined.

Actor: Administrator, teacher.
Preconditions: Actor has teacher- or administrator rights. Actor is logged in. Actor has 
an activity. System has saved an exercise.

* Actor enters possible student input as cases and corresponding feedback messages[1].
* System saves every fb_case, fb_message and the exercise_id in fb_specific database 
table.
* System saves empty fb_input[] array.

Exception: [1] Show error message when two or more cases apply to same input (ls -l 
and ls -\*).

Result: The exercise has defined specific feedback to be shown after a student types a 
command/submits the exercise.

**4. Define template**

Description: Template that defines code to be shown and executed.

Actor: Administrator, teacher.
Preconditions: Actor has teacher- or administrator rights. Actor is logged in. Actor has 
an activity. System has saved an exercise.

* Actor enters code to be hidden from but executed before the student input.
* Actor enters code to be shown to and executed along with the student input.
* Actor enters tag where student input will be inserted in the template.
* System saves template_hidden, template_visible, template_tag.

Result: The exercise has defined (optional) code to be executed along student input.
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**5. Terminal**

Description: The interface in which the actor enters code or commands.

Actor: Administrator, teacher, student.
Preconditions: Actor is logged in. Actor has an activity. System has saved an exercise. 
Actor is in terminal. System has an exercise with template.

* Actor enters command.
* Actor presses Enter.
* System connects to dedicated server.
* System inserts current_input in location of template_tag.
* System executes template_hidden, template_visible and current_input based on 
defined exercise_type (language/technology)[1][2].
* System prints current_output.
* System disconnects from dedicated server.
* System adds current_input to fb_input[] array.
* Actor clicks on Save button.
* System saves current_input, current_output, fb_input[].

Exception: [1] Critical error: kill process and disconnect from dedicated server, print 
error message. [2] Minor/Syntax error: print feedback message.

Result: Actor inputs exercise code.

**6. Grade exercise success**

Description: Actor exercise input is validated and graded, but actor succeeds.

Actor: Administrator, teacher, student.
Preconditions: Actor is logged in. Actor has an activity. System has saved an exercise. 
Actor is in terminal. System has saved input and output.

* Actor clicks on Submit button.
* System saves attempt, current_input and current_output.
* System connects to dedicated server.
* System executes template_hidden, template_visible and current_input based on 
defined exercise_type (language/technology).
* System retrieves expected_input and expected_output.
* System compares current_output with expected_output[1].
* System disconnects from dedicated server.
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* System sets exercise_status to "complete" [2].
* System prints confirmation of exercise success, exercise_status "complete" and if 
configured every item in the arrays fb_case[] and fb_message[].
* Actor clicks on Finish button.

Exception: [1] Mismatches between expected_output/expected_input and current_
output/current_input are ignored in the areas where * is placed in expected_output/
expected_input. [2] Can not revert from "complete" to "incomplete".

Result: Actor correctly did the exercise and passes the exercise.

**7. Grade exercise failure**

Description: Actor exercise input is validated and graded, but actor fails.

Actor: Administrator, teacher, student.
Preconditions: Actor is logged in. Actor has an activity. System has saved an exercise. 
Actor is in terminal. System has saved input and output.

* Actor clicks on Submit button.
* System saves current_input and current_output.
* System connects to dedicated server.
* System executes template_hidden, template_visible and current_input based on 
defined exercise_type (language/technology).
* System retrieves expected_input and expected_output.
* System compares current_output with expected_output[1].
* System disconnects from dedicated server.
* System sets exercise_status to "incomplete" [2].
* System increases attempt by 1.
* System prints confirmation of exercise failure, exercise_status "incomplete" and if 
configured every item in the arrays fb_case[] and fb_message[].
* Actor clicks on Try Again button.

Exception: [1] Mismatches between expected_output/expected_input and current_
output/current_input are ignored in the areas where * is placed in expected_output/
expected_input. [2] Can not revert from "complete" to "incomplete".

Result: Actor failed the exercise and gets a lower grade.
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**8. Print feedback**

Description: Actor finishes exercise and receives feedback.

Actor: Administrator, teacher, student.
Preconditions: Actor is logged in. Actor has an activity. System has saved an exercise. 
Actor is in terminal. System has saved input and output.

* Actor clicks on Submit button.
* System saves current_input and current_output.
* System adds current_input to fb_input[].
* System saves fb_case items from the fb_template database table that appear in fb_
input[] in fb_output[][1].
* System overrides fb_case items from the fb_specific database table that appear in 
fb_input[] in fb_output[][1].
* System prints every item in fb_output[] with corresponding fb_message.

Exception: [1] Can be empty.

Result: Actor receives (specific) feedback for every input that appears in a case.
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Bijlage XIV. RPG documentatie
Toelichting: Deelproduct, ingeleverde documentatie opdrachtgever heeft opmaak 
en beeld. 

# ![Icon](images/icon_world.png) Chapters and Locations
**Add chapter**: 
Courses -> Add a new course.

**Add location**: 
Make sure Edit Mode is on. Scroll to the bottom of the page and click on :fontawesome-solid-plus: Add 
Topics.

**Add icon to location name**: 
Make sure Edit Mode is on. Edit a location name and paste [fa-...] before the name (... is the icon of 
choice).
 
-----
# ![Icon](images/icon_lesson.png) Lessons
**Add Lesson:**
:fontawesome-solid-plus: Add an activity or resource -> Lesson

**Create and configure Lesson:**
Lesson -> Add a content page or Add a question page.

-----
# Custom HTML and Tags
*Plug-in: FilterCodes, FontAwesome.*

**Add custom HTML to module (not necessary for Tags):**
:fontawesome-solid-cog: -> Edit settings -> :fontawesome-solid-arrow-down: (other arrow icon) -> 
:fontawesome-solid-code:.

**Add a code snippet:**
```
<span style="background-color:#222; color:white; padding:10px;"></span>
```

**Add an example input AND output for a code snippet:**
```
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><span name="helpertext">An example:</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"><span name="helpertext">Typing <span style="background-
color:#222; color:white; padding:10px;">[COMMAND]</span> could output the following:</span></p>
<div style="background-color:#222; color:white; padding:10px;">[OUTPUT]</div>
```

**Link to external source:**
```
<br><br><br>[COMMAND] has a few options, but they won't be discussed in this course. You can 
visit <span style="color:#d43f3a"><a href=”[LINK]”>this page</a></span> for more details about 
[COMMAND].
```
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**Character dialogue:**
```
<div style="width:10%; float:left; text-align:center;"><strong><img src="[ADD-IMAGE-LINK-HERE]" 
alt="" width="48" height="54">&nbsp;&nbsp; <br></strong></div>
<div style="width:90%; float:left; height:900;"><span style="width:80%; float:left;"><strong>[NAME]: 
</strong>[TEXT]<br><br>[TEXT]</span></div>
```

**Tags:**
**FilterCodes plug-in:** 
{firstname} = First name of student. Example: Hello {firstname}!
{lastname} = Last name of student.
{siteyear} = Current year.
[See more](https://moodle.org/plugins/filter_filtercodes).

**FontAwesome:** 
[fa-home] = Home icon. Example: [fa-home] 1. Direc Town.
[See more](https://moodle.org/plugins/filter_fontawesome).
 
-----
# ![Icon](images/icon_quest.png) Quests and Sandbox
*Plug-in: VPL.*

**Add Quest:**
:fontawesome-solid-plus: Add an activity or resource -> Virtual Programming Lab

**Create and configure Quest:**
- General: Name, (Short) Description.
- Grade: Point, 100,  Choose grade to pass and reduction, free evaluations.
- :fontawesome-solid-cog: -> Requested Files -> [Insert file name] -> :fontawesome-solid-save:
- :fontawesome-solid-cog: -> Execution Files-> vpl_evaluate.cases  ->
```
Case = [Insert case name]
Input = [] (Expected student input. Use \* when parts of input don't need to be exact. Example: ls -l\* 
can use any other options, only -l is required).
Output = [] (Expected program output. Use \* when parts of output don't need to be exact. Example: \* 
can be any output).
```
- :fontawesome-solid-cog: -> Execution Options->
```
Based on: Select
Run Script: SHELL: ...
Debug Script: Autodetect: ...
Run: Yes
Debug: No
Evaluate: Yes
Evaluate just on submission:  No
Automatic Grade: Yes
```
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**Start Sandbox:**
Use the "bash" command in the editor.
 
-----
# ![Icon](images/icon_boss.png) Boss
*Plug-in: VPL, VPL Questions.*

**Add Boss:**
:fontawesome-solid-plus: Add an activity or resource -> Quiz

**Add codelab question:**
Edit Quiz -> Add :fontawesome-solid-sort-down: -> :fontawesome-solid-plus: a new question -> VPL 
Question -> Add

**Configure codelab question:**
- Template VPL: Base
- VPL Question Template: Code to run before student input. Student input will be placed in the 
{{ANSWER}} tag.
- Answer Template: Code visible to the student while doing the exercise. Can be empty.
- Validate: off.
- Teacher Correction: Correct answer (to be used as feedback).
- Execution files:

```
Case = [Insert case name]
Input = [] (Expected student input. Use \* when parts of input don't need to be exact. Example: ls -l\* 
can use any other options, only -l is required).
Output = [] (Expected program output. Use \* when parts of output don't need to be exact. Example: \* 
can be any output).
```
 
-----
# ![Icon](images/icon_coin.png) Items
*Plug-in: Stash, Stash availability, Shortcodes.*

**Add Item:**
Stash/Inventory block -> :fontawesome-solid-cog: -> Add an item.

**Edit Item:**
Stash/Inventory block -> :fontawesome-solid-cog: -> :fontawesome-solid-cog: below Actions, at item.

**Delete Item:**
Stash/Inventory block -> :fontawesome-solid-cog: -> :fontawesome-solid-trash: below Actions, at item.

**Add Item location:** 
Stash/Inventory block -> :fontawesome-solid-cog: -> :fontawesome-solid-plus: below Actions, at item ->
 - Location: Description of location (only to remember placement).
 - Supplies: How often the Item can be picked up.
 - Collection interval: How much time is between the pick ups.
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**Place Item on location:** 
Stash/Inventory block -> :fontawesome-solid-cog: -> name of location under Locations -> *copy snippet* 
-> *paste snippet in any text block of any Story/Quest/etc.*

**View and reset collected Items:** 
Stash/Inventory block -> :fontawesome-solid-cog: -> Report.
 
-----
# ![Icon](images/icon_npc.png) NPCs
*Plug-in: npc, Stash, Stash availability, Shortcodes.*

**Add NPC:**
:fontawesome-solid-plus: Add an activity or resource -> npc -> *click on NPC in Location* ->
:fontawesome-solid-cog: -> Edit settings -> :fontawesome-solid-file-image-o: -> *Choose an image for 
the NPC to insert in the text block (See custom HTML and Tags)*.

**Add Trade:**
Stash/Inventory block -> :fontawesome-solid-cog: -> Trade -> Add a trade widget ->
 - Gain: What the student gains/receives/buys.
 - Loss: What the student loses/gives/sells.

**Remove Trade:**
Stash/Inventory block -> :fontawesome-solid-cog: -> Trade  -> :fontawesome-solid-trash: below Actions, 
at trade.

**Add Trade to NPC:**
Stash/Inventory block -> :fontawesome-solid-cog: -> Trade -> Name of trade under Trade name ->
*copy snippet* -> *paste snippet in NPC text block (or any other text block).*

**View and reset Trades:** 
Stash/Inventory block -> :fontawesome-solid-cog: -> Trade -> Report.
 
-----
# ![Icon](images/icon_levels.png) Levels
*Plug-in: Level up!, Level availability.*

**Edit settings:**
:fontawesome-solid-cog: Settings -> Settings

**Edit visuals:**
:fontawesome-solid-cog: Settings -> Visuals -> *Place an image with level number in moodle\blocks\xp\
pix. Example: 1.png, 2.png, 3.png etc.*

**Edit rules:** 
:fontawesome-solid-cog: Settings -> Rules ->
* x points are earned when
    *  y is true
        *  The activity or resource is z
OR
 :fontawesome-solid-plus: Add a condition -> Specific event -> *Choose a global event*
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**Edit Levels:** 
:fontawesome-solid-cog: Settings -> Levels. Allows you to change the amount of xp necessary to level up, 
the modifier, names and descriptions.
**View and edit student progress:** 
:fontawesome-solid-cog: Settings -> Ladder/Report/Log
 
-----
# ![Icon](images/icon_bashmont.png) Bashmont
*Plug-in: Bashmont.*

**Edit HTML (appearance):**
Edit file moodle/blocks/bashmont/block_bashmont.php.

**Add question/answer:** 
phpmyadmin -> log in on MariaDB ->
Database: moodle -> mdl_block_bashmont -> Insert ->
 - command: Input from student (can also be a question).
 - description: Output (answer) from Bashmont.
 - location: Optional, in which Location the command is explained.

-----
# ![Icon](images/icon_train.png) Practice
*Plug-in: Wordcards.*

**Add/edit/remove word:** 
Words Admin (After opening Practice).

**View student results:**
Reports (After opening Practice).
 
-----




