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Inleiding 
Geef in een korte inleiding de opbouw (eind)rapportage en de periode waarop de rapportage betrekking 
heeft weer (zie hieronder de kopjes dikgedrukt); 
Op 9 april 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een voucher in het kader van de Voucherregeling 
Onderwijsmiddelen van het Uitvoeringsprogramma Topsector Logistiek 2021-2023 ten behoeve van:  
“Ontwikkelen van een case study over de Suez blokkade door containerschip Ever Given.”. 

Aanleiding project 
Aanleiding project: wat is de aanleiding, de ‘uitdaging’ die opgepakt is (het ‘waarom’ van het project), wat 
is het Topsectornummer; 
Het vastlopen van het containerschip ‘Ever Given’ in het Suezkanaal op 23 maart 2021 was de aanleiding 
voor het uitwerken van deze onderwijs case. Deze gebeurtenis heeft wereldwijd aandacht gekregen in 
het nieuws, maar ook in de maanden daarna is er nog veel over gesproken in de wetenschapskringen. Dit 
heeft er mede mee te maken, dat het internationale transportsysteem ontregeld. De pandemie die sinds 
het voorjaar 2020 rondwaart in de wereld heeft voor grote verstoringen geleid en het vastlopen van de 
Ever Given in een van de drukst bevaarbare routes voor de internationale scheepvaart heeft de 
gevoeligheid aangetoond van het internationale transportsysteem. Ten einde hierop te kunnen 
reflecteren hebben we het plan opgevat om de ontwikkelingen in een onderwijs case study vast te leggen 
en hierop te reflecteren vanuit verschillende perspectieven. Hiertoe is een onderwijsvoucher 
aangevraagd en toegekend met nummer: TSL52.61.005.  
 
Doelstellingen en deliverables project 

Met de onderwijscase willen we de samenhang, grenzen aan en de kwetsbaarheid van het wereldwijde 
transportsysteem voor het voetlicht brengen van studenten aan logistieke en maritieme 
opleidingen. Belangrijkste leeropbrengst is dat de schaalvergroting in de scheepvaart doorwerkt in het 
hele transportsysteem en het is van belang dat studenten die onderlinge afhankelijkheden kunnen 
benoemen, verklaren en analyseren. In eerste instantie is de onderwijscase bedoeld voor Bachelor's 
studenten Minor Port Management & Maritime Logistics, maar ook andere opleidingen zoals de opleiding 
MSc Maritime Economics & Logistics en MSc Urban, Port and Transport Economics aan de Erasmus 
Universiteit kunnen de case study gebruiken.  
 
Drie perspectieven uitgewerkt 
De volgende drie perspectieven willen we graag bij elkaar brengen; economisch, logistiek en juridisch. 
Schaalvergroting in de scheepvaart ontwikkelt zich autonoom zonder veel acht te slaan op de gevolgen van 
schaalvergroting op de rest van de keten. De casuïstiek laat zien dat disruptieve gebeurtenissen elders in 
de wereld, zoals het sluiten van fabrieken, het vastlopen van een containerschip een schokeffect 
teweegbrengen als hier niet adequaat en in samenwerking tussen ketenpartijen op wordt gereageerd. 
Daarnaast laten we ook de strategische afwegingen zien voor alternatieve transportroutes. We zien dat 
reders kiezen voor omvaren, maar ook de verdere ontwikkeling van de Eurazië land-corridor zien we nu 
terug in recente persberichten. 
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Voor elk perspectief is een onderwijscase ontwikkeld. Dit houdt in dat de drie perspectieven eigen 
leerdoelstellingen en verhalen vanuit een professional perspectief (narrative) hebben. Daarnaast zijn de 
onderwijscases ook in drie verschillende vakken toegepast die passen bij het perspectief van de 
onderwijscase. In de tabel hieronder weergeeft de informatie per onderwijscase weer:  

Perspectief Scheepsmanagement Supply chain Juridisch 

Opleiding Study Abroad programme EUR - 
Nanyang Technological 
University  

MSc Urban, Port and Transport 
Economics. 
 

Study Abroad programme EUR - 
Nanyang Technological University  

Vak Ship management  
(FEUPT01-N) 

Port Economics  
(FEM11051) 

International Maritime Law 
(FEUPT03-N) 

Leerdoelstellingen Het begrijpen van het effect van 
verstorende gebeurtenissen op 
het scheepsmanagement vanuit 
het perspectief van een 
scheepsmanager. 
 
Het toepassen van kennis over 
een verstorende gebeurtenis in 
de logistieke keten in een 
onderwijscase vanuit een 
professional (scheepsmanager) 
perspectief. 

Het begrijpen van het effect van 
verstorende gebeurtenissen op 
de gehele logistieke haven 
vanuit het perspectief van de 
Haven Rotterdam. 
 
Het toepassen van kennis over 
een verstorende gebeurtenis in 
de logistieke keten in een 
onderwijscase vanuit een 
professional (logistiek) 
perspectief.  

Het begrijpen van het effect van 
verstorende gebeurtenissen op 
de gehele logistieke haven vanuit 
een juridisch perspectief. 
 
 
Oordeelsvermogen over 
aansprakelijkheden in de 
logistieke keten in een 
onderwijscase vanuit een 
professional (juridisch) 
perspectief. 

Onderwerpen • Emergency response 
• Risk mitigation 
• Learning organisation 

• Logistieke keten effecten 
• Coördinatie mechanisme 

en congestie  
• Digitalisering 
• Herpositionering van lege 

containers 

• Carriage of goods (Hague 
Rules, Hague Visby Rules, 
Limitation of Liability) 

• Casualties (Collisions, salvage 
operations, Limitation of 
Liability) 

Vakdocenten Maurice Jansen Maurice Jansen Dr. Michiel Spanjaart 

Narratives Ship manager  Havenmeester  Shipowner  

Appendix Accident report Accident report Accident report 

 
Realisatie 

Deliverables 
Het eindresultaat is een onderwijscase dat bestaat uit een beschrijving van de achtergrond (gebaseerd op 
een theoretisch kader), een profiel van het schip (dimensies, rol en impact van de grounding voor 
belanghebbenden), profiel van het vaargebied (Suez kanaal) en plaatselijke autoriteiten. Deze feitelijke 
informatie zal gebundeld worden in een accident report. Daarnaast zal er enkele onderzoeksvragen worden 
geformuleerd aan de hand waarvan studenten de casuïstiek benaderen vanuit het aangereikte theoretisch 
kader.  
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De fasering van het project bestond uit 4 delen: 
Fase 1: Ontwikkelen achtergrondinformatie (mei 2021)  
Fase 2: Uitwerken case study beschrijving (juni – augustus 2021)  
Fase 3: Valideren van case study bij experts (augustus – september 2021  
Fase 4: Pilot run met studenten  
 
Het eindresultaat is opgedeeld in vier delen:  

1. Appendix met achtergrond (accident report) 
2. Presentatie over het accident report 
3. Onderwijscases: opdrachten en verhaallijn vanuit diverse perspectieven 
4. Teacher’s notes (Antwoorden & bijbehorende uitleg en lesplannen) 

 
Bij de verschillende onderdelen behoren verschillende documenten. Het onderdeel appendix met 
achtergrond bestaat uit één document, namelijk het accident report. De opzet van het accident report is 
afgeleid van realistische accidents reports die we hebben bestudeerd. De presentatie van de Ever Given is 
een slide-deck in PowerPoint dat aansluit op het accident report.  Door het inzetten van het accident report 
en het geven van de presentatie krijgen studenten begrip over het stranden van de Ever Given in het 
Suezkanaal. Daarnaast hebben we drie onderwijscases uitgewerkt gebaseerd op drie verschillende 
disciplines, namelijk supply chain, ship management en maritime law. Per discipline hebben we twee 
versies opgesteld, namelijk een versie die gedeeld kan worden met de studenten en een versie die door de 
docent gebruikt kan worden. Studenten zullen tijdens de onderwijscases vanuit een discipline naar de 
verstorende gebeurentis in de maritieme keten kijken. Tijdens het maken van de vragen van de onderwijs 
case zullen de studenten zich inleven in een bepaalde rol, zoals een maritiem advocaat of een 
havenmeester. De studenten worden op deze manier geactiveerd om vanuit een professional rol te denken 
en hun kunnen toe te passen.  
 

Onderdeel # Document File name 
Appendix met Achtergrond 1 Accident Report 01 Case Study Ever Given – Accident 

report.pdf 
Presentatie Ever Given 2 Slide-Deck over de Ever 

Given 
02 Case Study Ever Given – 
Presentation.pdf 

Onderwijscases inclusief 
teaching notes 

3 Case Study: Supply chain 
(teacher) 

03 Case study Ever Given - Supply chain 
- Teaching notes Q+A.pdf 

4 Case Study: Supply chain 
(student) 

04 Case study Ever Given - Supply chain 
- Students.pdf 

5 Case study: Ship 
Management (teacher) 

05 Case study Ever Given -Ship 
Management – Teaching notes Q+A.pdf 

6 Case study: Ship 
Management (student) 

06 Case study Ever Given - Supply chain 
– Ship Management Students.pdf 

7 Case study: Maritime Law 
(teacher) 

07 Case study Ever Given - Maritime 
Law - Teaching notes Q+A.pdf 

8 Case study: Maritime Law 
(student) 

08 Case study Ever Given - Maritime 
Law – Students.pdf 
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Validering in lesomgeving en bereik van het lesmateriaal 
In september 2021 hebben twee pilot runs plaatsgevonden.  

Opleiding Vak Perspectief Aantal 
studenten 

Datum Sessie 

MSc UPTE Intro to port 
economics 

Supply chain  26 17-09-21 Classroom 

Nanyang 
Technological 
University 

Ship 
management 

Ship 
management 

84 13-10-21 Online 

Nanyang 
Technological 
University 

Maritime Law Maritime Law 84 15-10-2021 Online 

 
Naast de uitvoering van de onderwijscases in de bovenstaande tabel is het accident report ingezet tijdens 
een vak van de opleiding Master Shipping and Transport op het STC. 

 

Studentevaluaties 

Toelichting  
De studenten hebben na de uitvoering van de onderwijscases een vragenlijst toegestuurd gekregen. De 
resultaten van de vragenlijst weergeeft hoe de onderwijscases zijn geland en welke verbeteringen wij kunnen 
doorvoeren. De vragenlijst van de studentenevaluatie is weergegeven in Appendix A. De studentenevaluatie 
is in het Engels afgenomen, omdat de drie vakken waarbij de evaluatie is afgenomen Engelstalig zijn. De 
evaluatie is opgedeeld in twee onderdelen. Het eerste gedeelte – Part 1 – bestaat uit 12 eens en oneens 
vragen op een schaal van 1 t/m 5, zoals tabel 1 hieronder weergeeft. De vragen gaan in op de organisatie van 
de werksessie, het college, de slide-deck, de vragen en het verhaal vanuit het perspectief van een 
professional. De vragen zijn zo opgesteld dat een score van 5 (strongly agree) een positieve observatie is en 
een score van 1 (strongly disagree) een negatieve observatie. De eerste vraag is bijvoorbeeld als volgt 
opgesteld: “The work session was well organized”. Wanneer een student aangeeft dat hij of zij er mee eens 
is dan wordt dat gezien als een positieve observatie. De andere elf vragen zijn ook op deze manier opgesteld 
met als gevolg hoe hoger de score hoe positiever de evaluatie vanuit de studenten. De vragen 1 tot en met 
12 van het eerste gedeelte zijn allemaal gesteld bij de vakken Port Economics en Ship Management. Bij het 
vak International Maritime Law zijn bijna alle vragen gesteld op de vragen 5 en 6 na, omdat het college over 
de Ever Given bij Ship Management al was gegeven bij dezelfde studentengroep. Het algemene resultaat 
geeft weer hoe de opzet van alle drie de onderwijscases van de verschillende vakken bij elkaar hebben 
gescoord. Het totale aantal respondenten is 15 studenten. 
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Tabel 1: Schaal eens en oneens  

Strongly Agree 5 
Agree 4 
Neither Agree nor Disagree 3 
Disagree 2 
Strongly Disagree 1 
No Answer - 

 
Part 2 bestaat uit open vragen, waarbij studenten kunnen aangeven welke aspecten ze als positief hebben 
ervaren aan de onderwijscase en welke verbeteringen zij aanbevelen. De studenten hebben de mogelijkheid 
gekregen om twee positieve punten te delen en twee verbeteringen. De resultaten van de open vragen zijn 
onderverdeeld zijn in de verschillende vakken. De resultaten van het weergeeft een selectie van de 
antwoorden van de studenten. Overlappende antwoorden zijn alleen weggelaten. De verschillende meningen 
zijn allemaal vertegenwoordigd in dit overzicht. Het aantal respondenten bij Port Economics (Supply chain 
perspectief) is twee, bij International Maritime Law acht en bij Ship Management vijf.  
 
Resultaten  
In Appendix B staan de resultaten weergegeven van de studentevaluatie. De algemene score van de drie 
onderwijscases bij elkaar is een 4,3 op een schaal van 5. De studenten waren het meest tevreden over de 
slide-deck en het bijbehorende college. Op de andere onderdelen is ook boven de vier gescoord. Bij de vragen 
die gaan over de kwaliteit van het geschreven verhaal (narrative) hebben een aantal respondenten neither 
agree nor disagree ingevuld. Een eigen observatie was dat we de studenten er meer op moeten wijzen dat 
ze de narrative lezen voordat ze gaan beginnen aan de vragen, omdat we merkten dat niet iedereen het had 
doorgelezen. Dit zou het antwoord van de respondenten kunnen verklaren. We nemen hieruit mee dat we 
in de lesplannen tijd moeten maken om de studenten de narrative te laten lezen.  
 
Bij het tweede gedeelte van de resultaten staan een aantal interessante reacties. De verbeteringen die zijn 
aanbevolen bij de vakken International Maritime Law en Ship Management gaan vooral in op de werkvorm. 
Deze vakken zijn online gegeven via Zoom. We hebben hierbij gebruik gemaakt van Breakout sessies, zodat 
ze onderling met elkaar konden overleggen over de vragen. De studenten geven vooral aan dat ze last hadden 
van medestudenten die niet meededen aan de opdracht. We kunnen hieruit leren dat in een online lessituatie 
de groepen mogelijk kleiner gemaakt moeten worden en dat we beter moeten controleren of iedereen 
meedoet. Bij het vak Port Economics heeft een student aangegeven dat hij of zij ook graag meer had willen 
leren over de juridische gevolgen van het vastlopen van de Ever Given. Dit betekent dat een economische 
student graag meer had willen leren over een andere expertise. Deze onderwijscase is benaderbaar vanuit 
verschillende disciplines en we zouden de verschillende disciplines dan ook bij verschillende studentgroepen 
kunnen toepassen. Op deze manier krijgen ze een multidisciplinair beeld van een verstorende gebeurtenis in 
de maritieme transport keten. Daarnaast heeft een andere respondent aangegeven bij Port Economics dat 
hij of zij een betere verbinding met de stof van de cursus had willen zien. Als vervolgstap willen we de 
onderwijscases beter laten aansluiten op de vakken waarbij ze worden toegepast. Dit willen we ook zeker 
meegeven aan docenten die in de toekomst gebruik willen maken van deze onderwijscases.  
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De studenten hebben de opzet van werksessies van onderwijscase als positief ervaren. Een aantal 
respondenten hebben aangegeven dat de werksessie te volgen was en dat er sprake was van een goede 
organisatie. Een student heeft bij Ship Management aangegeven dat hij of zij het leuk vond dat ze inzichten 
kregen over hoe ship managers in de werkelijkheid handelen, zoals de toepassing van een noodplan in een 
verstorende gebeurtenis. Een respondent heeft bij Maritime Law aangegeven dat hij of zij het positief vond 
hoe de kennis van het vak werd toegepast in een realistische case. Tevens heeft een student aangegeven bij 
Maritime Law dat hij of zij de vragen als interessant, maar ook als praktisch, heeft ervaren. Verder waren een 
aantal respondenten positief over de werkvorm, zoals het verdeeld worden in groepen en hoe de 
antwoorden van de groepen werden besproken en geëvalueerd. 
 

Co-financiering 

Budget en facturatie 
Zie bijlage met excel-overzichten. Totaal bedrag aan gemaakte uren: 

Row Labels Aantal uur Totaal excl. BTW Totaal inclusief BTW 
Maurice Jansen 89 11.125 14461,25 
Rosanne van Houwelingen 108 8.100 9801 
Grand Total 197 19.225 24.262,25 

 

De onderwijsvoucher heeft een maximum van EUR 10.000. Co-financiering heeft plaatsgevonden in de 
vorm van een in-kind bijdrage vanuit Erasmus UPT.  

Bewijs van validatie 
Validatie criterium Bewijs 
Bewijs dat het product eenmalig is 
gevalideerd in een lesomgeving.  

Online recording is te vinden via het online leerplatform van de 
Erasmus. 
Zie studentenevaluaties 

Het openbaar beschikbaar zijn van 
de resultaten (en onderliggende 
informatie) van de activiteiten. 

• Zal plaatsvinden in afstemming met TKI Dinalog.  
• De onderwijscase presenteren we op de CoE Logistiek 

op 17 januari 2022.  
• STC heeft al gebruik gemaakt van de onderwijscase in 

het kader van hun MSc Shipping and Transport, 
contactpersoon: Alco Weeke.  

Geleverde eigen inspanning Zie urenoverzichten in bijlage.  
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Communicatie 

Communicatie over projectresultaten, disseminatie van uitkomsten/kennis uit het project: hoe kunnen 
we de resultaten breder onder de aandacht brengen en opschalen? Bijvoorbeeld het presenteren van 
resultaten bij het Landelijk Platform Logistiek (LPL) voor gebruik door meerdere hogescholen, 
presenteren bij overlegstructuren van de mbo-raad voor gebruik door ROC’s en voor benutting door 
beroeps- en brancheorganisaties, andere communicatiekanalen. 
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Appendix A: Vragenlijst studentenevaluatie 
 

Vragenlijst studentenevaluatie 
 
Part 1 - Agree/Disagree 
Overall 
1 The work session was well organized  

2 The set-up and objectives of the work session were clear  

3 The expectations of the student’s participation were clear  

4 The information provided beforehand was clear   

 

Lecture 
5 The quality of the presentation by the lecturer was good   

6 The quality of the slide-deck was good   

 

Case study  
7 The quality of the narrative in the case study was good  

8 The narrative helped me to think more from a professional perspective   

9 The quality of the questions was good  

10 The questions were clearly defined, and I knew what was expected from me  

 

Discussing the answers 
11 The lecturer facilitated the discussion about the answers well  

12 The lecturer explained the answers well  

 

Part 2 - Open questions 

List two aspects of the work session you particularly liked 
1   

2   

 

List two aspects of the work session you suggest improving 
1   

2   
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Appendix B: Resultaten studentenevaluatie 
 
Vragenlijst studentenevaluatie 
Part 1 – Agree/Disagree 
 
Tabel 1: Schaal eens en oneens  

Strongly Agree 5 
Agree 4 
Neither Agree nor Disagree 3 
Disagree 2 
Strongly Disagree 1 
No Answer - 

 
Overall results 
Number of responses: 15 
Courses: Port Economics FEM11051, Ship Management FEUPT01-N, International Maritime Law 
FEUPT03-N 
 
Overall 
1 The work session was well organized 4,5 

2 The set-up and objectives of the work session were clear 4,4 

3 The expectations of the student’s participation were clear 4,1 

4 The information provided beforehand was clear  4,3 

 

Lecture 
5 The quality of the presentation by the lecturer was good  4,6 

6 The quality of the slide-deck was good  4,6 

 

Case study  
7 The quality of the narrative in the case study was good 4,3 

8 The narrative helped me to think more from a professional perspective  4,1 

9 The quality of the questions was good 4,3 

10 The questions were clearly defined, and I knew what was expected from me 4,2 

 

Discussing the answers 
11 The lecturer facilitated the discussion about the answers well 4,3 

12 The lecturer explained the answers well 4,4 

Average score: 4,3 
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Part 2 - Open questions (selection of quotes) 

Results: Port Economics FEM11051 
List two aspects of the work session you particularly liked 
“It was very clear and entertaining” 
“Deep dive into technical part and participation” 
 
List two aspects of the work session you suggest improving 
“I would have liked to hear more about the effect of the evergreen on the container crises and more in depth on the 
aftermath of the legal battle” 
“Connection with the book and maybe work on different groups” 

Results: Ship Management FEUPT01-N 
List two aspects of the work session you particularly liked 
“The clear explanation of the background of the case” 
“The discussion with everyone’s answer” 
“It is organized and easy to follow” 
“The lecturer showed professionalism and is patient” 
“I like that we are able to gain insights to how actual ship management is like in reality e.g., the need for 
emergency plans, I also liked that the case study is very relevant and interesting to study” 
 
List two aspects of the work session you suggest improving 
“The discussion breakout could have been in better in terms of having small groups for more effective discussions 
and more discussions on different industry partners/perspectives of the case” 
“Perhaps use the defined groups instead of random groups, because some tend to not participate in the discussion, 
maybe due to unfamiliarity with each other” 
“Maybe more time to discuss the longer question, and shorten the time given for the shorter questions” 

Results International Maritime Law FEUPT03-N 
List two aspects of the work session you particularly liked 
“It is well organized and easy to follow” 
“I liked how the case gives a chance to apply the knowledge we have learnt from this course module” 
“The questions were really interesting yet practical” 
“I enjoyed being split into groups and having us to discuss together later” 
“The case study was well explained and the discussions with the lecturer was interesting and clear” 
“Going through a real-life case study to tie up what we have learnt” 

List two aspects of the work session you suggest improving 
“More interactive sessions” 
“Having smaller breakout rooms to initiate a better discussion” 
“Having polls/kahoot instead of breakouts for better understanding” 
“Perhaps more time given for the discussion as maritime law is more difficult in a sense, we have to refer to 
conventions” 
“I think maybe a facilitator in a group, because some of the course mates weren’t very proactive” 
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