Nederla
andse editie
e – versie 1.0
1
Open Ed
ducational Re
esource

Toetsvragen Handboe
H
ek Scena
arioplann
ning - De
eel 1 – 1sste druk
Meerke
euze vragen
n
H1

H2

1.

S
Stelling I “Ee
en discontinuïteit in een trend kan geleidelijk
g
off ineens ontsstaan”
S
Stelling II “T
Tegenstrijdig
ge trends ku nnen als con
ntroversies uitgedrukt
u
w
worden”

(A)
(B)
(C)
(D)

A
Alleen stellin
ng I is juist
A
Alleen stellin
ng II is juist
Beide stellingen zijn juis
st
Beide stellingen zijn onjuist

2.

Met een CDS
S (Cascading
g Discontinu ïteiten Set) proberen we
e

(A)
(B)
(C)
(D)

Een
Een
Een
Een

3.

S
Stelling I “Ee
en pre-deterrmined elem
ment is een gebeurtenis
g
die
d uiterst ze
eker is alleen
n de
mogelijke efffecten van de
d gebeurten
nis en wanneer deze plaatsvinden ka
an onbekend
d zijn.”
S
Stelling II “E
Een abrupte discontinuïtteit brengt altijd meer ve
eranderingen
n met zich dan een
g
geleidelijke discontinuïte
eit.

(A)
(B)
(C)
(D)

A
Alleen stellin
ng I is juist
A
Alleen stellin
ng II is juist
Beide stellingen zijn juis
st
Beide stellingen zijn onjuist

4.

… worden vormgegeven
v
n door veel h
historische data
d
(verlede
en – nu) als uitgangspun
nt te
g
gebruiken vo
oor de nabije toekomst

actuele lijst wildcard
ds te formul eren om con
ntroversies te verklaren
opeenvo
olging van ra
ampen te be
eschrijven om
m trends te verklaren
v
brug te leggen van opeenvolgen
nde discontinuïteiten om
m wildcards tte verklaren
aantal plotseling
p
opgetreden disscontinuïteiten te stabilis
seren

O
Op de …. mo
oet staan:
(A)
(B)
(C)
(D)

Extrapoleren
nde scenario
o’s
Explorerende scenario’s
V
Veranderingsscenario’s
S
Sciencefictio
on scenario’s
s

5.

W
We zoeken een
e
antwoorrd op de vraa
ag hoe bepa
aalde keuzes in en voor d
de organisattie
uitpakken…
W
Welk type sc
cenario’s kun
n je in dit ge
eval het bestte ontwikkelen?

(A)
(B)
(C)
(D)

Normatieve scenario’s
Exploratieve
e externe om
mgeving scen
nario’s
Exploratieve
e strategische scenario’s
Exploratieve
e systeem scenario’s

6.

W
We zoeken een
e
antwoorrd op de vraa
ag hoe we het beste onz
ze gestelde d
doelen kunnen
behalen…
W
Welk type sc
cenario’s kun
n je in dit ge
eval het bestte ontwikkelen?

(A)
(B)
(C)
(D)

Normatieve scenario’s
Exploratieve
e externe om
mgeving scen
nario’s
Exploratieve
e strategische scenario’s
Exploratieve
e systeem scenario’s
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H3

7.

T
Twee catego
orieën veranderingen zij n … (1) en twee categorrieën onzeke
erheden zijn … (2).

(A)
(B)
(C)
(D)

1=trends en
n controversiies; 2=pre-d
determined elements
e
en discontinuïtteiten
1=controverrsies en discontinuïteiten
n; 2=trends en predeterrmined elem ents
1=discontinu
uïteiten en trends;
t
2=prre-determine
ed elements en controve
ersies
1=wildcards
s en controve
ersies; 2=ea
arly warning signals en trends
t

8.

S
Stelling I: “S
Scenario´s die
d te verklarren zijn vanuit trends zijjn meer onze
anneer
eker dan wa
z
ze verklaart worden van
nuit discontin
nuïteiten”
S
Stelling II: “De
“
mate van onzekerhe
eid bepaald het
h aantal sc
cenario’s”

(A)
(B)
(C)
(D)

A
Alleen stellin
ng I is juist
A
Alleen stellin
ng II is juist
Beide stellingen zijn juis
st
Beide stellingen zijn onjuist

9.

S
Stelling I “Scenarioplann
ning is een i nstrument om
o de toekom
mst een vastte vorm te geven”
g
S
Stelling II “S
Scenario-adh
hocing is bed
doeld om pla
anningsproce
essen te voo
orkomen”

(A)
(B)
(C)
(D)

A
Alleen stellin
ng I is juist
A
Alleen stellin
ng II is juist
Beide stellingen zijn juis
st
Beide stellingen zijn onjuist

10. S
Stelling I “Het managen van onzeke
erheid vereis
st dat plannin
ngsprocesse
en niet versta
arren”
S
Stelling II ”IInzichten vanuit scenario
oplanning wo
orden direct operationee
el zichtbaar””
(A)
(B)
(C)
(D)

A
Alleen stellin
ng I is juist
A
Alleen stellin
ng II is juist
Beide stellingen zijn juis
st
Beide stellingen zijn onjuist

11. S
Scenarioplan
nning is een nuttig instru
ument als…
(A)
(B)
(C)
(D)

De bedrijfsta
ak onderhev
vig is aan gro
ote veranderringen met een
e
hoge imp
pact
A
Als er veel kostbare
k
verrassingen in het verlede
en zijn opgetreden
A
Als er een hoge onzekerrheid is waarronder mana
agers moeten beslissen
A
Alle bovensttaande antwoorden zijn jjuist

12. S
Scenarioplan
nning helpt je
j om…
(A)
(B)
(C)
(D)

A
Alternatieven te creëren
n
IIn vaste pattronen te den
nken
JJe huidige sttrategie te bewijzen
b
A
Alle bovensttaande antwoorden zijn jjuist

13. Na het uitvo
oeren van ee
en normatieff scenariotrajject bij een bedrijf word
den de volgende
uitspraken gedaan:
g
Uitspraak I “De
“
gevormd
de scenario’ss zijn een te
e eenvoudige
e weergave v
van de
w
werkelijkheid”
Uitspraak II “De gevorm
mde scenario
o´s voorspelllen helemaal niet de juisste toekomstt”
(A)
(B)
(C)
(D)

Uitspraak I is
i terecht, he
et scenariotrraject kan onvoldoende uitgewerkt zzijn
Uitspraak II is onterechtt, scenariotrrajecten hebb
ben altijd 4 toekomst sccenario´s
Beide uitspraken zijn on
nterecht, dit geldt alleen maar voor exploratieve
e
e scenario’s
Beide uitspraken zijn terrecht aangezzien het normatieve scenario’s zijn
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14. JJe kunt scen
nario´s voor verschillend
de doelen inz
zetten.
Doel I “Voorrbereiden op
p de jaarlijksse verkoopac
ctiviteiten me
et de feestda
agen”
Doel II “Een (leer)instru
ument om inzzicht te creë
ëren onder het managem
ment”
(A)
(B)
(C)
(D)

A
Alleen doel I is een juistte toepassing
g van scenarioplanning
A
Alleen doel II
I is een juis
ste toepassin
ng van scena
arioplanning
Beide doelen
n zijn juiste toepassinge
en van scena
arioplanning
Beide doelen
n zijn onjuistte toepassin gen van sce
enarioplannin
ng

15. Bedrijven en
en strategisc
n organisatie
es formulere n een mix van vaste doe
elstellingen e
che
o
opties om…
(A)
(B)
(C)
(D)

Z
Zichzelf daarna volledig te richten o
op het operattionele proce
es
Z
Zichzelf te monitoren
m
en
n fouten op tte vangen met
m strategisc
che opties
Z
Zichzelf stab
biel, flexibel en innovatie
ef te richten op de toeko
omst
G
Geen van de
e bovenstaan
nde antwoorrden zijn juis
st

16. I Bouw het scenarioraam
s
mwerk
III Voer een toekomstana
alyse uit
IIII Ontwikke
el scenario´s
s
Z
Zet de bovenstaande sta
appen in de juiste volgorde.
(A)
(B)
(C)
(D)

De
De
De
De

juiste
juiste
juiste
juiste

volgorde
volgorde
volgorde
volgorde

is:
is:
is:
is:

III, II, I
II, I, III
I, III, II
II, III, I

17. S
Stelling I In scenarioplanning versta
aan we onde
er windtunne
elen “Hoe efffecten van beleid tot
uiting komen in de toeko
omst”
S
Stelling II “B
Belangrijke externe
e
sign alen voor be
esluitvorming
g monitoren
n we met een
n S-EWS
(Strategic Ea
arly Warning
g System)”
(A)
(B)
(C)
(D)

A
Alleen stellin
ng I is juist
A
Alleen stellin
ng II is juist
Beide stellingen zijn juis
st
Beide stellingen zijn onjuist

Open vrragen
18. W
Wat is het verschil tusse
en een abrup
pte en geleid
delijke discontinuïteit?
G
Geef van beide een duid
delijk voorbe
eeld.
19. Noem en leg
g uit: 2 redenen waarom
m scenariopla
anning een nuttig
n
instrum
ment kan zijjn voor
o
organisaties.
20. Noem en leg
g uit: 3 van de 5 principe
es die belangrijk zijn in scenario’s va
anuit een
businesscontext.
21. W
Waarvoor dient een stra
ategische disscussie binne
en een organ
nisatie?
22. Leg uit wat er
e bedoeld wordt
w
met he
et “Herijken van scenario’s” (wat ee n van de 3
borgingsmec
chanismen is
s).
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Deel 1 – Antwoord
den
1C
2C
3A
4A
5C
6A
7C
8B
9D
10 A
11 D
12 A
13 A
14 B
15 C
16 B
17 C
18 Hand
dboek
19 Hand
dboek
20 Hand
dboek
21 Hand
dboek
22 Hand
dboek

Scenarioplanning,
Scenarioplanning,
Scenarioplanning,
Scenarioplanning,
Scenarioplanning,

Druk
Druk
Druk
Druk
Druk

1,
1,
1,
1,
1,

201
10:
201
10:
201
10:
201
10:
201
10:

pagina
pagina
pagina
pagina
pagina

34
3
71
7
77
7
92
9
115
1
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