
Wat is ADDIE? 

ADDIE staat voor de verschillende fasen in deze projectvorm: Analyze, Design, Develop, Implement 
en Evaluate. Via deze fases werk je van een vage vraag naar een concreet product. Je toetst bij je 

opdrachtgever met tussenresultaten, zo weet je of je op de goede weg zit.

Wanneer zet je ADDIE in?
• als de opdrachtgever het project liever uitbesteedt, en alleen op beslissende momenten zeggenschap wil;
• wanneer je vooraf duidelijkheid hebt over vorm en/of inhoud van het eindproduct;
• als opdrachtgever graag harde afspraken maakt over het opleveren van (tussen)resultaten (de oplevering van analyse- 

en ontwerpresultaten en overige resultaten zijn eenvoudig te plannen);
• als de stappen van grove vraag naar concreet product toe te passen zijn (het is een lineair proces);
• als de wensen en eisen van de opdrachtgever ten aanzien van het te leveren product niet veranderen.

Een ADDIE project managen
Als projectleider op een project dat volgens ADDIE wordt uitgevoerd, volg je de geformuleerde fasen. Aanvullend is het 
als projectleider belangrijk om tijdens alle fasen de belangrijkste factoren die invloed hebben op het project zo goed 
mogelijk in de gaten te houden. Deze factoren worden ook wel de beheersvariabelen genoemd. Er bestaan diverse 
lijsten/combinaties van beheersvariabelen. Wij gebruiken hiervoor doorgaans het GOKIT model. GOKIT staat voor:
• Geld: wat zijn de kosten om het resultaat op te leveren?
• Organisatie: welke partijen en personen moeten betrokken zijn op het resultaat op te leveren?
• Kwaliteit: aan welke eisen moet het resultaat voldoen?
• Informatie/communicatie: wie moet waarvan op de hoogte zijn?
• Tijd: wanneer moet het resultaat worden opgeleverd?

ADDIE

Kernactiviteiten: Toelichting:

Analyse Analyse

Het probleem, mogelijke oplossingen, of de gewenste situatie vaststellen. Dat vereist 
doorgaans nader onderzoek naar: 
• De doelgroep; denk aan niveau, interesse, motivatie; 
• Behoeften van de doelgroep, voor welk probleem of vraagstuk moet er ontwikkeld worden 

en waarom? 
• De context waarbinnen het probleem zich voordoet of waarin de oplossing dan wel 

gewenste situatie moet worden gerealiseerd. 
• Eerdere ontwikkelervaringen (interne oriëntatie). 
• Inspirerende of veelbelovende voorbeelden en onderbouwing daarvan (externe en 

wetenschappelijke oriëntatie). 

Design Ontwerpen
De analyse benutten om tot ideeën én ontwerpprincipes/ontwerpeisen te komen voor de te 
ontwikkelen leerinterventie. 

Develop Ontwikkelen Het ontwerpvoorstel uitwerken tot een eerste product; een prototype. 

Implement Implementeren

Implementeren is het in gebruik nemen van ontwikkelopbrengsten. Bijvoorbeeld het 
uitvoeren van een ontworpen leerinterventie, met de beoogde doelgroep in de beoogde 
context. Implementeren kan in de vorm van uitproberen, waarbij een ontworpen interventie 
als pilot wordt uitgeprobeerd, geëvalueerd en vervolgens wordt bijgesteld. Het aangepaste 
ontwerp wordt vervolgens opnieuw uitgevoerd en opnieuw geëvalueerd. Implementeren is 
dus een iteratief proces, waarbij de ontwikkelcyclus meermaals wordt doorlopen, net zo lang 
tot de ontwikkelopbrengsten bevredigend zijn. 

Evaluate  Evalueren

Nagaan of de ontwerpideeën, het ontwerpvoorstel, het prototype en/of de uiteindelijke 
leerinterventie voldoende relevant, consistent, bruikbaar en/of effectief zijn. De manier 
waarop geëvalueerd wordt kan variëren; deze hangt samen met het moment van evalueren, 
de dan beschikbare ontwikkelopbrengsten en de daarvoor geldende evaluatiecriteria en 
aandachtspunten. Om tot een goede interventie te komen is regelmatig evalueren in ieder 
geval een vereiste. 


