Richtlijnen casusbeschrijving (behoort bij het boek ‘Ondernemen in Welzijn’, uitgeverij www.Eburon.nl)
-

-

Een casus moet er geloofwaardig en realistisch uitzien.
Gebruik een doelmatige en fundamentele structuur voor het schrijven (zie boven).
o Begin met de algemene vragen.
o Presenteer de specifieke situatie.
o Sluit af met de volledige weergave van de specifieke vraagstukken en geschilpunten.
De casus moet geschikt zijn voor de onderwijsbehoeften van de student en de behoeften in de praktijk.
De casus moet eerder complexe en controversiële vraagstukken brengen dan theorieën.
Er moet voldoende informatie over de achtergrond aanwezig zijn om studenten in staat te stellen de vraagstukken
en geschilpunten aan te pakken.
Schrijf de casus in een goede structuur en in duidelijke taal.

Activiteiten in het schrijfproces
1. Planning
a. Stel het doel van de casus vast:
b. Wat zijn de leerdoelen:
c. Stel degenen vast die van de casus gaan leren:
i. Hoeveel weten de studenten over het onderwerp?
ii. Wat zijn de rollen van de studenten bij de casus?

d. Stel vast welke informatie in de casus moet worden opgenomen:
i. Waar is de bron voor gegevens?
ii. Wat maakt de beschrijving van de situatie nu tot een casus?

2. Organisatie
a. Structuur in een verhalende stijl
i. Waar bestaat het verhaal uit?
1.
2.
3.
4.
5.

Wat gebeurde er?
Wie was erbij betrokken?
Wanneer gebeurde het?
Waarom gebeurde het?
Hoe gebeurde het?

b. Toon de aard van de complexiteit van het probleem in de casus:
i. Hoe kan de casus de verschillende aspecten van het probleem tonen?
ii. Hoe kan de casus de verschillende perspectieven erop tonen? – Geef in de beschrijving
ruimte voor verschillende interpretaties, verschillende beslissingen en bijgevolg de
verschillende acties die men kan ondernemen.

3. Wijze van opstellen van de casus
a. Ontwikkel ideeën:
i. Wat is het centrale idee van de casus?
ii. Hoe kan het centrale idee van de casus, qua gegevens, worden ondersteund?

4. Herzien
a. Stel de kernpunten in de beschrijving van de casus vast en beoordeel ze:
i. Wat zijn de belangrijkste componenten in de casus?
ii. Wat zijn de criteria om de casus te evalueren?

Op de website is nog een vertaling en bewerking opgenomen van een artikel van Christiaan Stam
over het schrijven van een casus. Op basis daarvan werden deze richtlijnen geschreven.

