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0. Management Samenvatting 
 

Ondanks het toenemend aantal projecten en de hoge verwachtingen van games in het 
Hoger onderwijs, is er binnen de Universiteit Utrecht nog weinig ervaring met en zicht op 
de daadwerkelijke educatieve mogelijkheden en kansen van games in het onderwijs. Dit 
project had daarom tot doel bij te dragen aan de kennis en ervaring omtrent educatieve 
games als selectief middel om het onderwijs te ondersteunen. Ten behoeve daarvan 
hebben drie onderzoeksvragen centraal gestaan, die hieronder genoemd en beantwoord 
worden. De onderzoeksmethode is beschreven in hoofdstuk één. 

De tijdens dit project opgedane inzichten zijn gedurende dit project verspreid via diverse 
workshops, presentaties, publicaties. Deze zijn te raadplegen via de website. 
   
1. Wat wordt op dit moment gedaan aan het gebruik van gaming binnen het 

onderwijs van de Universiteit Utrecht? 

De inventarisatie heeft zes voorbeelden opgeleverd waarin games in het onderwijs 
worden ingezet, die zijn beschreven in hoofdstuk twee en bijlage drie. Ook is gedurende 
het project een pilot uitgevoerd, die beschreven is in hoofdstuk vijf. Een aantal 
faculteiten gaven aan interesse te hebben in de inzet van een educatieve game. 
Specifieke vragen zijn te vinden in hoofdstuk vijf.  
  
2. Welke games zijn geschikt en beschikbaar voor de Universiteit Utrecht?  

Bij de beantwoording van deze vraag is het onmogelijk om te streven naar volledigheid 
of naar 'de best geschikte' voorbeelden. Er zijn 18 games geselecteerd die geschikt en 
beschikbaar bevonden zijn voor implementatie in het onderwijs van de Universiteit 
Utrecht. Deze zijn te vinden in hoofdstuk drie en met beschrijving in bijlage één. 
   
3. Wat zijn mogelijkheden voor educatieve games in het onderwijs van de 

Universiteit Utrecht? 

Tijdens dit project is gebleken dat er veel interesse is in educatieve games en dat er 
hoge verwachtingen zijn.  
Er is nog weinig empirisch onderzoek gedaan naar educatieve games in het hoger 
onderwijs. Het weinige onderzoek laat zien dat een educatieve game wel degelijk 
verschillende soorten leerwinsten kan hebben, zoals leiderschapskwaliteiten, strategisch 
denken, innovatie, creativiteit, inhoudelijke kennis maar ook organisatievaardigheden en 
samenwerking. Bovendien wordt er een grotere motivatie en betrokkenheid geconsta-
teerd. Er zijn echter ook tegenstrijdige resultaten zichtbaar.  
Didactische aandachtspunten zijn te vinden in hoofdstuk vier en zeven.  
 
Advies 

De Universiteit Utrecht kan educatieve games momenteel op drie verschillende wijzen in 
het onderwijs inzetten, te weten: 
1. Studenten reeds beschikbare games laten spelen 
Er is een grote hoeveelheid geschikte games beschikbaar voor het hoger onderwijs. Wie 
de inzet van games overweegt, wordt aangeraden eerst na te gaan of al games 
beschikbaar zijn voor de betreffende leersituatie via websites als http://www.game-
simulatiewegwijzer.nl/ en http://www.games2learn.nl/wiki/Games-HO. 

2. Maken van games 
Wie een educatieve game wil inzetten, kan ook een game (laten) maken. Wanneer een 
op maat gemaakt game de voorkeur heeft, wordt geadviseerd om zoveel mogelijk 
gebruik te maken van al beschikbare gameplatforms en software, zoals 
http://www.halfbakedsoftware.com/ en http://www.game-maker.nl/, zie hoofdstuk drie. 
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Het door studenten zelf games laten maken, wordt vanuit onderwijskundig perspectief als 
zeer leerzaam beschouwd. Studenten rapporteren leereffecten op gebied als plannen, 
creatief en motiverend denken, anticiperen op reacties van leerlingen en hoe de game 
(en elk onderwijsleermiddel) moet aansluiten bij onderwijs en toetsing. Ook geven ze aan 
het boeiend te vinden om op een andere manier met de inhoud van de lesstof om te 
gaan dan gebruikelijk en bewust na te denken over de inzet van educatieve games. 
 
Geadviseerd wordt om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen 
studierichtingen als onderwijskunde, informatica, mediagebruik en grafisch ontwerp. 
Hierdoor krijgen studenten de kans om zelf mee te werken aan het volledige proces van 
het totstandkoming van een educatieve game, wat naar verwachting meer overzicht tot 
gevolg heeft. Hierdoor leren studenten om in de toekomst tijdens het ontwikkelproces 
van een game beter te anticiperen op de activiteiten van de andere disciplines. 
Wie overweegt studenten zelf games te laten maken, wordt geadviseerd om gebruik te 
maken van de ervaringen uit de pilot en het beschikbare onderwijsmateriaal op de 
website. 
 
3. Experimenteren in het onderwijs 
Vanuit de Universiteit Utrecht zijn diverse initiatieven op het gebied van onderzoek naar 
educatieve games, zoals beschreven in hoofdstuk twee. Er is behoefte aan meer theorie-
vorming rondom het gebruik van educatieve games in het hoger onderwijs. Geadviseerd 
wordt om een nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen onderzoek en 
onderwijs. Deze samenwerking kan enerzijds vorm krijgen door het creëren van plekken 
in het onderwijs waarbinnen geëxperimenteerd kan worden ten behoeve van het 
onderzoek. Belangrijk daarbij is om met betreffende docenten in gesprek te blijven en af 
te stemmen in hoeverre ideeën binnen het onderzoek werken in de praktijk van het 
onderwijs. De samenwerking kan anderzijds vorm krijgen door de toepassing van binnen 
onderzoek opgedane inzichten in de praktijk van het onderwijs. 

Aanbevelingen  

Er zijn veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van educatieve games. Het is van 
belang om die ontwikkelingen te volgen en er waar mogelijk een actieve bijdrage aan te 
leveren om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en om een goede concurrentie-
positie te behouden. 

Educatieve games verschillen onderling sterk en er zijn ook specifieke leerwinsten te 
benoemen voor verschillende spellen. Het is daarom belangrijk om niet alleen te blijven 
spreken en kijken naar ‘de educatieve game’. Om docenten en opleidingsmanagers te 
ondersteunen wanneer zij games willen inzetten, is nader onderscheid naar verschillende 
soorten games en hun mogelijkheden wenselijk. Dit kan worden uitgevoerd door onder-
wijsadviseurs en beleidsmedewerkers op het gebied van onderwijsinnovatie binnen 
faculteiten of door het IVLOS. 

Aanbevolen wordt om interdisciplinaire samenwerkingsverbanden op te zetten om 
studenten vanuit meerdere studierichtingen zelf games te laten maken. Desgewenst zou 
het IVLOS het initiatief en de coördinatie op zich kunnen nemen. 

Aangezien nog weinig empirisch onderzoek naar de mogelijkheden van educatieve games 
in het hoger onderwijs is gedaan, is er een grote behoefte aan meer theorievorming 
rondom het gebruik van educatieve games in het hoger onderwijs. Voor de inzet in het 
onderwijs wordt aanbevolen om vooral te onderzoeken welke spelelementen games 
leerzaam maken, waarom en op welke wijze deze spelelementen te beïnvloeden zijn. 
Aanbevolen wordt om gericht aandacht te (blijven) besteden aan de inzichten die dit 
onderzoek oplevert. Tegelijkertijd wordt geadviseerd om binnen het onderwijs plaatsen 
te creëren om te experimenteren ten behoeve van het onderzoek. Geadviseerd wordt om 
dit op te nemen in het Strategische Plan van de Universiteit Utrecht. 
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1. Inleiding en overzicht project 
   
1.1      Aanleiding en doelstelling    

Binnen het hoger onderwijs wordt op diverse plaatsen gewerkt aan projecten rondom 
educatieve vormen van gaming. Er zijn steeds meer verschillende educatieve games 
beschikbaar voor het hoger onderwijs en er ontstaan gaming-symposia en netwerken 
voor docenten, opleidingsmanagers en opleidingskundigen. Ook voor het basis- en 
voortgezet onderwijs en in het bedrijfsleven wordt langzamerhand steeds meer gebruik 
gemaakt van educatieve games.  
Bij de Universiteit Utrecht (UU) wordt reeds onderzoek verricht naar gaming. Zo is in 
2007 tien miljoen euro subsidie toegekend aan het GATE-project, dat onder de leiding 
staat van Marc Overmars van het Departement Informatica. Toch is er binnen de 
Universiteit Utrecht weinig zicht op de initiatieven en mogelijkheden van educatieve 
games voor het onderwijs. Met dit project wordt getracht daar verandering in aan te 
brengen.  
Het GATE-project heeft tot doel bij te dragen aan de kennis en ervaring omtrent gaming 
als middel om het onderwijs te verbeteren:  

- Inventariseren van de mogelijke games die beschikbaar zijn voor de Universiteit 
Utrecht en de consequenties van (een aantal van) deze games in termen van leer-
doelen, kosten, doelgroep, content, randvoorwaarden, duur, voor- en nadelen, 
etc.   

- Ervaring opdoen in faculteiten/opleidingen met gaming door middel van een 
pilotproject dat geëvalueerd wordt via flankerend onderzoek.   

- Ontsluiten van de opgedane kennis en ervaring opdat games ook elders binnen de 
Universiteit Utrecht op een effectieve manier kan worden ingezet.   

Dit project is uitgevoerd in de periode februari 2007 tot en met december 2007.  
      
1.2      Wat is een educatieve game?   
Voordat we ingaan op de term educatieve game, is het van belang om te definiëren wat 
een game is. Leemkuil en de Jong (2004) geven de volgende definitie van een game:  
‘Games zijn competitieve, gesitueerde, interactieve (leer-)omgevingen gebaseerd op een 
set van regels en/of een onderliggend model, waarin, met in acht name van een aantal 
beperkingen, onder onzekere omstandigheden, een uitdagend doel nagestreefd wordt’.    
In deze definitie komen verschillende elementen aan bod die essentieel zijn om te 
kunnen spreken van een game (Leemkuil, de Jong en Ootes, 2000):  

- De speler moet een bepaald doel bereiken. Dit doel is vastgelegd in de game, of 
wordt door de speler zelf gekozen;   

- Er is sprake van competitie: tegen een andere speler of tegen de computer, of het 
verbeteren van het eigen resultaat;   

- Er zijn regels en hindernissen;   
- Er is sprake van een bepaalde context waardoor ze realistischer of aantrekkelijker 

worden.   
   

Van den Berg en Simons (2007) betwijfelen of aan al deze eisen voldaan moet zijn om 
van een game te spreken. Er zijn namelijk ook vloeiende overgangen tussen games en 
aanpalende activiteiten als virtuele werelden, simulaties, rollenspellen en case-
studies. Leemkuil (2006) geeft aan dat bij virtuele werelden en simulaties, in tegen-
stelling tot games, geen sprake is van een doel en competitie. We zien echter ook dat 
virtuele werelden en simulaties voor allerlei doelen worden ingezet. In dit rapport zullen 
we wel verwijzen naar virtuele werelden en simulaties, maar ons concentreren op serious 
games. De term ‘serious games’, oftewel computerspellen voor serieus gebruik, geeft al 
aan dat het hierbij om een nuttige toepassing van spellen gaat. Daarbij beperken wij ons 
tot digitale games met educatieve doeleinden of ingezet voor educatief gebruik. Om die 
reden zullen we de term ‘educatieve games´hanteren, waarbij het gaat om het inzetten 
van een game om een staat van leren bij de lerende te bereiken.   
Educatieve games lijken voor het onderwijs interessant omdat deze erop gericht zijn 
studenten (soms in samenwerking met anderen) actief en gemotiveerd bezig te laten zijn 
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met het oplossen van vaak complexe problemen. Daarnaast wordt bij games vaak 
samengewerkt in teams, waardoor studenten leren samen werken en in groepen 
beslissingen te nemen. Deze kenmerken sluiten aan bij de opvattingen over onderwijs 
zoals die naar voren komen in theorieën over constructivistisch leren, gesitueerd leren en 
collaboratief leren (Van den Berg & Simons, 2007). Deze theorieën benadrukken dat het 
opdoen van kennis een actief sociaal proces is waarin betekenis wordt gegeven aan 
ervaringen die worden opgedaan bij het oplossen van gesitueerde realistische problemen. 
Bovendien lijken games goed aan te sluiten bij de leefwereld van de nieuwe generatie 
studenten (Akkerman, 2007). Veel jongeren en studenten besteden een groot deel van 
hun (vrije) tijd aan gaming, en zijn gewend om op die manier samen te werken en 
strategisch te denken over complexe problemen.    

Verder kunnen educatieve games een meerwaarde bieden ten opzichte van bestaand 
onderwijs, omdat je situaties aan bod kan laten komen die je normaal gesproken niet 
snel of makkelijk tegenkomt, of waar bijvoorbeeld de consequenties van de handelingen 
die de studenten moeten verrichten te ingrijpend of kostbaar zijn om er mee te kunnen 
experimenteren (Leemkuil, 2006). Voorts kan het gebruik van educatieve games ten 
opzichte van traditioneel onderwijs als voordeel hebben dat studenten vaak sterk 
geïnvolveerd en gemotiveerd zijn en zich richten op lange termijn doelen. Games kunnen 
dus enerzijds de studenten motiveren om iets te leren en aan de andere kant ervoor 
zorgen (mits ze goed geconstrueerd zijn) dat studenten gemotiveerd bezig blijven. Deze 
motivatie komt enerzijds voort uit de aansprekende context en het plezier dat ze aan het 
spelen beleven, en anderzijds uit het feit dat studenten het gevoel hebben controle over 
het (leer)proces te hebben, omdat ze zelf beslissingen kunnen nemen en de loop van het 
spel kunnen beïnvloeden (Van den Berg & Simons, 2007).  
 
1.3 Werkwijze    

Ondanks het toenemend aantal projecten en de hoge verwachtingen van games in het 
hoger onderwijs, is er binnen de UU nog weinig ervaring met en zicht op de daad-
werkelijke educatieve mogelijkheden en kansen van games. Om het maken van 
overhaaste beslissingen over de inzet van games in onderwijs te voorkomen, is het van 
belang om over voldoende expertise te beschikken om weloverwogen en doelbewuste 
keuzes te maken. Dit project had daarom tot doel bij te dragen aan de kennis en 
ervaring omtrent educatieve games als selectief middel om het onderwijs te onder-
steunen. Ten behoeve daarvan hebben de volgende onderzoeksvragen centraal gestaan:  
  

1. Wat wordt er op dit moment gedaan aan het gebruik van gaming binnen het 
onderwijs van de Universiteit Utrecht?    

2. Welke games zijn geschikt en beschikbaar voor de Universiteit Utrecht?  
3. Wat zijn mogelijkheden voor gaming in het onderwijs van de Universiteit Utrecht?  

Er zijn verschillende activiteiten ondernomen om de centrale onderzoeksvragen te 
beantwoorden, en de opgedane kennis te ontsluiten. Hieronder wordt achtereenvolgens 
de aanpak die we hebben gehanteerd beschreven, alsook verwijzingen naar de hoofd-
stukken waarin de resultaten aan de orde komen.    
   
Onderzoeksvraag 1. Wat wordt er op dit moment gedaan?    
Om te achterhalen waar in het onderwijs van de UU al gebruik gemaakt wordt van games 
en gaming, is via vier wegen gevraagd of mensen wisten van het gebruik van games en 
gaming:    

- Oproep in de UU-brede nieuwsbrief die door het IVLOS wordt verzorgd, 
waarop 300 medewerkers zijn geabonneerd (en aanvullend ongeveer 200 
abonnees buiten de universiteit). Deze leden zijn over het algemeen docenten, 
onderwijsontwikkelaars en onderwijsadviseurs. Deze groep heeft naar verwachting 
een goed zicht op onderwijsprojecten waarin nog vrij nieuwe middelen zoals 
games worden gebruikt.    

- Oproep in het ICTO-coördinatorenoverleg. Hierin participeren 26 mensen. Omdat 
alle faculteiten binnen dit overleg vertegenwoordigd zijn, kan er vanuit worden 
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gegaan dit deze groep ICTO-coördinatoren een volledig overzicht hebben op 
recente en lopende ICT-projecten.  

- Oproep binnen het IVLOS. Omdat het IVLOS een interfacultair orgaan is en mede-
werkers binnen alle faculteiten werkzaam zijn, beschikt de groep medewerkers 
over een goed zicht op alle lopende en verwachtte onderwijsvernieuwings-
projecten.  

- Oproep tijdens de speciaal georganiseerde 'Second Life lunches', die beschreven 
zijn in hoofdstuk zes, en waarbij per keer gemiddeld vijftien medewerkers 
aanwezig waren.   

   
Naar aanleiding van deze oproepen zijn verschillende tips naar voren gekomen van 
personen, opleidingen of faculteiten waar gaming in het onderwijs ingezet wordt of zou 
kunnen worden. Al deze tips zijn nagegaan, door contact op te nemen met de 
betreffende persoon of instantie. Hierbij is gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode: 
als deze personen zelf geen gaming in het onderwijs inzetten, is hen gevraagd of zij 
wisten wie dat wel doet.  
Steeds is contact opgenomen met projectleider en/of betrokkenen. Er is vaak een 
explorend interview gevoerd om de ervaringen in het project met games in het onderwijs 
te peilen en er zijn studenten ondervraagd.  
 
Tijdens de inventarisatie is ook gesproken met onderzoekers met expertise op het gebied 
van gaming, met als doel onderzoekers te informeren over dit project en tevens om een 
indicatie te krijgen of het zinvol is om middels onderzoek verkregen inzichten in te zetten 
in het onderwijs. Eerste ingangen hiervoor vormden het GATE-project en het instituut 
Media en Re/Presentatie binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Tijdens deze 
gesprekken zijn verschillende adviezen gegeven over literatuur, onderzoek en betrokken 
personen. Deze adviezen zijn meegenomen in de verslaglegging van deze rapportage. 
Beschrijvingen van de inventarisatie zijn te vinden in hoofdstuk twee.   
     
Onderzoeksvraag 2. Welke games zijn geschikt en beschikbaar voor de UU?    
Bij de beantwoording van deze vraag is het onmogelijk om te streven naar volledigheid 
of naar 'de best geschikte' voorbeelden. De kans is groot dat, bij het printen van dit 
verslag, er alweer nieuwe en betere games uitgebracht worden. Het overzicht dat in dit 
verslag gemaakt is, is dan ook vooral bedoeld als lijst met suggesties voor docenten en 
opleidingsmanagers. Tevens vormen ze een illustratie van de manier waarop games 
ingezet kunnen worden in het onderwijs.  
   
Om te komen tot een lijst met games die geschikt en beschikbaar zijn, is een zestal 
experts ondervraagd over de mogelijkheden die zij zien. Daarnaast is via publieke media 
bijgehouden welke games genoemd werden. Deze zijn vervolgens uitgeprobeerd en 
verder onderzocht. Dit leverde vaak leuke games op, die helaas slechts zelden geschikt 
bleken voor gebruik in het hoger onderwijs. Een derde belangrijke bron van informatie 
was de site van SURF. Ook hier zijn veel van de genoemde games bekeken. Aanvullend 
werden er in het literatuuronderzoek een aantal games beschreven. Ook deze games zijn 
genoteerd en nader onderzocht. Deze stappen hebben geresulteerd in een lijst van 
mogelijk geschikte games. Van elk van deze games is op internet gezocht naar 
toepassingen en opgedane ervaringen met deze games binnen hoger onderwijs 
instellingen in Nederland, om op die manier geschiktheid van deze games te duiden. 
Daarbij is gekeken naar consequenties van games in termen van leerdoelen, kosten, 
doelgroep, content, randvoorwaarden, duur, voor- en nadelen. Dit heeft in enkele 
gevallen geleid tot verwijzingen naar voorbeeldprojecten van de verschillende games. 
Hoofdstuk drie geeft een overzicht van geschikte games, alsmede verdere verwijzingen.    
   
Onderzoeksvraag 3. Wat zijn mogelijkheden voor gaming in het onderwijs van de 
Universiteit Utrecht?    
Het antwoord op deze vraag is geformuleerd op basis van de resultaten van de 
inventarisatie (zoals beschreven in hoofdstuk twee), de lijst met momenteel beschikbare 



Onderwijs met Educatieve games bij de Universiteit Utrecht – januari 2008 
 

10 

en geschikte games (zoals beschreven in hoofdstuk drie), de literatuurstudie (in 
hoofdstuk vier) en de uitgevoerde pilot (in hoofdstuk vijf).  
   
1.4    Ontsluiten opgedane kennis    
De in dit project ondernomen acties en verkregen antwoorden op de centrale vragen 
hebben geleid tot een reeks aan bevindingen die docenten, opleidingsmanagers en 
onderwijsontwikkelaars kunnen helpen bij keuzes om games al dan niet in hun onderwijs 
in te zetten. Deze bevindingen zijn gedurende dit project verspreid via diverse 
workshops, presentaties en publicaties. Daarnaast is een UU-website ontwikkeld, te 
raadplegen via http://www2.ivlos.uu.nl/ictexpertisecentrum/, waarop de in dit project 
opgedane expertise ontsloten is. 
Een overzicht en beschrijving van zowel de website als de overige activiteiten om kennis 
te ontsluiten, is te vinden in hoofdstuk zes. De publicaties zijn te vinden in de bijlage.   
   
1.5    Resultaten    
Dit project levert een webportal op, waar de volgende resultaten beschikbaar zijn:     

- Richtlijnen en adviezen voor toepassing binnen het onderwijs voor docenten en 
opleidingsmanagers,    

- Professionaliseringsaanbod voor docenten en opleidingsmanagers van de UU die 
geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van educatieve games in het hoger 
onderwijs,    

- (Verwijzingen naar) geschikte games die geschikt zijn voor de UU, inclusief voor- 
en nadelen, voorbeelden en contactpersonen, 

- Pilotprojecten, 
- Publicaties over educatieve games, 
- Allerlei links omtrent achtergrondinformatie over educatieve games en 
- Aanbevelingen voor verder onderzoek.    
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2. Gaming binnen het UU-onderwijs 
 

2.1  Inleiding  
In het kader van dit project, is een inventarisatie uitgevoerd naar het gebruik van games 
en gaming binnen de Universiteit Utrecht. Deze inventarisatie heeft vijf voorbeelden 
opgeleverd waarin games in het huidige onderwijs worden ingezet, te weten:    

1. Onderwijs over en in online games (World of Warcraft) bij de faculteit 
Geesteswetenschappen;  

2. Onderwijs over en in virtuele werelden/gaming (Second Life) bij de faculteit 
Geesteswetenschappen;   

3. De virtuele apotheker bij de opleiding Farmacie; 
4. Leren over games en mediacultuur bij de faculteit Geesteswetenschappen; 

Wiskundegame bij het Freudenthal Instituut. 
Aanvullend is een zesde voorbeeld van een game gevonden dat voor de faculteit 
Diergeneeskunde ten behoeve van het onderwijs binnen de wordt gemaakt. Omdat de 
game wordt ontwikkeld door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, is 
bij deze studenten navraag gedaan en gekeken wat zij er inhoudelijk van hebben 
geleerd.  
 
2.2       Drie didactische toepassingen van games  

In bijlage drie zijn de zes genoemde voorbeelden beschreven. Per voorbeeld komt 
achtereenvolgens de opbouw, inhoud, werkwijze en evaluatie aan de orde. In deze 
paragraaf wordt een samenvatting van de bevindingen gegeven. 
 

Uit de gevonden voorbeelden blijkt dat games binnen de Universiteit Utrecht op de 
volgende manieren worden ingezet: 

1. Games als leeromgeving; 
2. Games als studieobject; 
3. Games als instructiemiddel. 

 
Hieronder worden elk van deze categorieën toegelicht aan de hand van de voorbeelden.  
 
1. Games als leeromgeving 
Wanneer games als leeromgeving worden beschouwd, vindt het onderwijs zelf ook 
(deels) plaats in een game. Als leeromgeving heeft de game het voorbeeld van de 
flexibiliteit: de omgeving is, met bepaalde beperkingen, aan te passen aan specifieke 
behoeften.  
Van alle gevonden voorbeelden is er één waar de wereld van de game als leeromgeving 
is gebruikt, namelijk bij World of Warcraft (voorbeeld 1).  
Bij voorbeeld twee wordt Second Life als onderwijsomgeving beschouwd. Second Life kan 
volgens de door ons gehanteerde definitie (zie paragraaf 1.2) echter niet als game 
worden beschouwd. Toch is dit discutabel, omdat er wel een game gespeeld wordt door 
de cursisten binnen Second Life (namelijk de vossenjacht, zie bijlage drie). 
De reden om de game in deze voorbeelden als leeromgeving in te zetten, is vooral het 
feit dat games tevens als studieobject fungeerden.  
 
2. Games als studieobject 
Games spelen een belangrijke rol in het leven van vele mensen, zowel in sociaal-culturele 
zin als in economische zin. Games vormen daarom een dankbaar onderwerp als studie-
object. Van alle gevonden voorbeelden zijn er drie waarvan games als studieobject 
worden ingezet. Bij deze voorbeelden doen studenten onderzoek naar een specifiek 
thema in een specifieke game of virtuele wereld. In de eerste twee voorbeelden (World of 
Warcraft en Second Life) wordt de game of virtuele wereld zelf ook als onderwijsmiddel 
gebruikt, in voorbeeld vier over ‘Leren over games en mediacultuur’ niet.  
 
3. Games als instructiemiddel 
Wanneer games als instructiemiddel worden ingezet, leren studenten door de game te 
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spelen meer over bepaalde content (die niet game-gerelateerd hoeft te zijn). Een 
duidelijk voorbeeld waarbij games als instructiemiddel worden ingezet, is voorbeeld vijf. 
Hier zijn diverse wiskundegames ontwikkeld door het Freudenthal instituut, die op 
verschillende manieren binnen het onderwijs kunnen worden ingezet. De leerdoelen zijn 
niet gericht op games, de content heeft geen relatie met games en de games zelf worden 
alleen als instructiemiddel ingezet. Er had ook gekozen kunnen worden voor een boek, 
opdracht op papier of mondelinge overdracht om de inhoud over te brengen. Redenen 
om te kiezen voor games zijn dat de games vanuit elke locatie en op elk moment in te 
zetten zijn, dat het instrument flexibel in te passen is in de onderwijsmethode en dat dit 
type onderwijsinstrument goed aansluit bij de doelgroep (wat leidt tot een grotere 
motivatie en betrokkenheid).  
Een specifieke toepassing van games als instructiemiddel vormen de simulaties. Digitale 
simulaties bestaan al tientallen jaren. In de game als simulatieomgeving, wordt de 
omgeving gebruikt om de leersituatie na te bootsen. Simulaties kunnen ontwikkeld 
worden in de vorm van een game, maar niet alle simulaties zijn games. In deze 
rapportage wordt ervan uitgegaan dat daartoe voldaan moet worden aan de kenmerken 
zoals genoemd in de definitie van games in paragraaf 1.2. 
Van alle gevonden voorbeelden zijn er twee die als ‘simulatie’ bestempeld kunnen 
worden, namelijk de Virtuele Apotheker (voorbeeld drie) en de noodslachting (voorbeeld 
zes). Redenen om te kiezen voor een simulatie liggen bij deze voorbeelden vooral in het 
oefenen van vaardigheden die in het echte leven moeilijk na te bootsen zijn. De simulatie 
geeft de mogelijkheid om (onbeperkt) te experimenteren met situaties die in het echte 
leven hoge risico’s en/of kosten met zich meebrengen. 
 
Drie didactische toepassingen van games 
Dit resulteert in het volgende schema: 
 
Voorbeeld: Leeromgeving Studieobject Instructiemiddel 

1. World of Warcraft X X  
2. Second Life  X  
3. Virtuele apotheker   X 
4. Mediacultuur  X  
5. Wiskundegames   X 
6. Noodslachting   X 
 
 
2.3  Conclusies uit voorbeelden 

In deze paragraaf benoemen we een aantal algemene conclusies die getrokken worden 
op basis van de schriftelijke en mondelinge evaluaties met docenten, coördinatoren en 
studenten die betrokken waren bij de voorbeelden. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de voorbeelden wordt verwezen naar bijlage drie. 
 
Het is opvallend dat bij alle voorbeelden studenten voorafgaand aan de cursus minder 
kennis over en ervaring met games hadden dan, op grond van hun leeftijd en de 
literatuur over deze generatie, verwacht kan worden. Verreweg de meeste studenten 
hebben incidentele ervaring met digitale games en zijn geen regelmatige ‘gamers’. 
 
Uit alle voorbeelden komt naar voren dat studenten (langdurig) gemotiveerder en meer 
betrokken zijn bij de inzet van games. Welke leerdoelen in welke mate zijn gehaald, 
verschilt per voorbeeld en per game.  
Opvallend was ook dat docenten allemaal met groot enthousiasme over de games 
vertelden. 
 
Wanneer een game wordt ingezet, betekent dit over het algemeen niet dat de 
hoeveelheid werk voor docenten of studenten minder wordt. De inzet van games kost 
vaak veel voorbereidingstijd en ook gedurende het spelen van de game moet de docent 
actief betrokken blijven. 
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Bij de twee voorbeelden waarbij sprake is van een simulatie, worden vaardigheden 
geoefend die in de werkelijkheid niet geoefend kunnen worden (zoals beslissen over 
beleid van een apotheek en het uitvoeren van een noodslachting). De game maakt 
mogelijk wat anders onmogelijk zou zijn.  
 
De kracht van de game als onderwijsmiddel lijkt vooral te zitten in de didactische 
spelprincipes; de technologie is slechts een middel. Een game is niet noodzakelijk om die 
didactische principes te bereiken. Het zou ook kunnen met andere onderwijsleermiddelen 
of met andere digitale tools zoals het gebruik van fora, mail en blogs.  
 
2.4 Onderzoek 

 
Het onderzoeksprogramma ‘Game research for Training and Entertainment’ is in 
november 2007 officieel van start gegaan. Met het GATE-programma moet Nederland op 
de kaart gezet worden als een internationale topspeler op het gebied van gameresearch 
voor trainingssimulatie en entertainment. Naast onderzoek richt dit programma zich op 
kennisoverdracht naar MKB-bedrijven en het uitvoeren van pilots die de potentie van 
educatieve gamies zullen tonen. 
  
Het GATE-programma gaat virtuele werelden creëren met een zodanige mate van 
realisme, belevingswaarde, interactiviteit en intelligent gedrag van virtuele mensen dat 
nieuwe generaties trainingsvormen en entertainment mogelijk worden. De artistieke kant 
en de fun factor worden hier nadrukkelijk in meegenomen.  
 
Het GATE-programma wordt uitgevoerd door een consortium van acht partners: 
Universiteit Utrecht (penvoerder), TNO, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit 
Twente, Technische Universiteit Delft, Nederland Breedbandland, Waag Society en 
Thales, op uitnodiging van het Ministerie van OC&W en gesteund door ICT Regie. Behalve 
deze acht partners zullen MKB-bedrijven participeren. Het kabinet stelt 10 miljoen euro 
beschikbaar, bovenop de 9 miljoen eigen inbreng van de deelnemende instellingen.  
 
Meer informatie is te vinden op http://gate.gameresearch.nl/ en bij Peter van der Wilt, 
persvoorlichter Universiteit Utrecht, (030) 253 3705, p.m.vanderwilt@uu.nl.  
 
Het GATE-programma is gerelateerd aan het Center for Advanced Gaming and Simulation 
(AGS). Dit centrum bestaat uit drie partners, te weten de Universiteit Utrecht, TNO en de 
Hogeschool van de Kunsten Utrecht. Dit wordt geleid door Mark Overmars, Alma 
Schaafstal en Jeroen van Mastrigt. Het is een virtueel centrum met een centrale locatie in 
Utrecht. Er werken ongeveer tachtig medewerkers uit allerlei disciplines aan onderzoek 
naar gaming. Het initiatief voor het GATE-programma is ontstaan vanuit het AGS. 
 
Daarnaast is er een samenwerkingsverband opgericht dat MUSEwordt genoemd en zich 
vooral richt op onderzoek naar leren en games. Meer informatie over UGLI is op te 
vragen bij Paul Kirschner, p.a.kirschner@uu.nl.  
 
Een ander relevant instituut in de game ontwikkelingsindustrie is de Dutch Game Factory. 
Met de Dutch Game Factory wordt een impuls gegeven aan de gaming industrie. De 
Dutch Game Factory is gericht op de ondersteuning en coaching van bedrijven in de 
game-industrie. In eerste instantie gaat het hierbij om het steunen van de Game 
Developers Clubs op de UU, de HKU en de HU (dus gericht op studenten), daarna om het 
aanbieden van goede faciliteiten van startende bedrijven, en uiteindelijk ook om het 
creeeren van ruimte en fondsen voor bedrijven die "de voglende stap" gaan maken. De 
Dutch Game Factory is gehonoreerd uit het programma ‘Pieken in de Delta’, dat hier € 
593.000 voor beschikbaar stelt. Bovendien stellen de gemeente Utrecht, de provincie 
Utrecht en de gemeente Amersfoort nog eens hetzelfde bedrag beschikbaar voor dit 
nieuwe initiatief. 
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Ook zijn de Nederlandse Gamedagen relevant om te noemen in dit verband. De Stichting 
De Nederlandse Gamedagen (Dutch Festival of Games) is opgericht om de Nederlandse 
game-industrie verder te ontwikkelen en (inter)nationaal te positioneren, zodat meer 
bedrijvigheid in de game-industrie en de toeleverende industrie ontstaat. Kern van het 
project is het organiseren van evenementen als platform voor bedrijven, 
kennisinstellingen en professionals in de game-industrie.  
De Nederlandse Gamedagen laten verder nationaal en internationaal zien welke 
belangrijke rol zowel ‘entertainment’ als educatieve games in de wereld speelt, welke 
kansen er liggen voor Nederlandse bedrijven, welke unieke kennis er op dat gebied in 
Nederland al aanwezig is en ontwikkeld wordt, en hoe games als cultureel en 
maatschappelijk fenomeen voor het grote publiek van belang zijn.  
 
Tenslotte zal dit al sterke cluster dit jaar verder worden versterkt met de projecten die 
worden uitgevoerd onder de noemer Dutch Game Valley. Hierbij gaat het om het 
oprichten van een Expertise Centrum Games en Game Design (gericht op het articuleren 
van de vraag van opdrachtgevers, het matchen van vraag en aanbod, en het verzamelen 
en dissemineren van lessons learned), de Dutch Game Connection waarin allerlei 
informatie over de Game Industrie zal worden bijgehouden, en tenslote om Dutch Games 
Go Global, een initatief om de bedrijfstak beter te representeren in het buitenland en om 
buitenlandse bedrijven naar Nederland te halen. 
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3. Geschikte en beschikbare games 
   

3.1      Inleiding   

Om te bepalen van welke games er gebruik gemaakt kan worden tijdens de pilots en 
meer in het algemeen door de Universiteit Utrecht, is in het kader van dit project een 
inventarisatie naar geschikte games uitgevoerd.  
 
3.2 Gehanteerde criteria 

De inventarisatie is gestart met het maken van een lijst met potentieel geschikte games, 
volgens de methode die is beschreven in paragraaf 1.3. Om uit deze lijst te selecteren 
welke games beschikbaar en geschikt zijn, is gebruik gemaakt van een aantal criteria. 
Deze criteria zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met experts, en inzichten 
verkregen door de literatuurstudie. Vervolgens heeft de selectie in drie stappen 
plaatsgevonden, waarin telkens een aantal van de criteria zijn gehanteerd om de 
geschiktheid te bepalen: 
 
Eerste 
selectie  

- Relevantie van de leerdoelen voor het hoger onderwijs; 
Doelgroep is (deel van) de studenten van het hoger onderwijs;  

Tweede 
selectie 

- Kosten in verhouding tot de kwaliteit van de game; 
- Content is relevant voor het hoger onderwijs; 
- Randvoorwaarden van de game zijn niet dusdanig dat ze gebruik in het 

hoger onderwijs in de weg staan;  
- Duur van de game is passend voor gebruik binnen het hoger onderwijs; 
- Voor- en nadelen zijn in verhouding tot het verwachte resultaat van de 

game;  
Derde 
selectie 

- Beschikbare toepassingen en opgedane ervaringen binnen het hoger 
onderwijs in Nederland.  

 
Dit heeft geresulteerd in een beschrijving per game van elk van de criteria. Bovendien 
zijn hier verwijzingen naar voorbeeldprojecten van de verschillende games aan toe-
gevoegd. De beschrijvingen en verwijzingen naar voorbeeldprojecten zijn te vinden in 
bijlage één. 
Per selectie wegen de factoren in principe even zwaar, tenzij er geen informatie 
gevonden is op internet over een bepaald criterium. In het geval van onvolledige 
informatie is besloten om een game toch als ‘geschikt’ te selecteren als de andere criteria 
positief worden beoordeeld. In de beschrijving is aangegeven wanneer er over een 
bepaald criterium geen informatie gevonden is. 
 
3.3      Bevindingen 
Games die geschikt en beschikbaar bevonden zijn voor implementatie in het onderwijs 
van de Universiteit Utrecht, zijn: 
 
Educatief game: Vakgebied: 

1. Sieberdam/Cyberdam 
 

Rechten, Sociale Wetenschappen en Bestuurs-
kunde. 

2. Democracy 
 

Politicologie, geschiedenis en economie. 

3. Infogame 
 

Informatiekunde, Economie en Bedrijfskunde. 

4. Mageur 
 

Economie en Bedrijfskunde 

5. Peacemaker Geschiedenis, Politicologie, Journalistiek, 
Communicatiewetenschap, et cetera.   

6. Innobus 
 

Bedrijfskunde, economie 
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7. Simschool 
 

Lerarenopleiding 

8. Jij voor de klas 
 

Lerarenopleiding 

9. Leraar Wanna be school 
 

Lerarenopleiding 

10. Bedrijf in Balans & Tel uit je winst 
 

Bedrijfskunde, Economie, Accounting, 
Marketing 

11. Colab Natuurwetenschappen, Biologie, Scheikunde, 
Natuurkunde 

12. Diagnost 
 

Psychologie (Psychodiagnostiek) 

13. Endolab 
 

Biologie, Geneeskunde 

14. Zap 
 

Psychologie, Neurologie 

15. Virtual U 
 

Management, Onderwijskunde 

16. Virtual Leader Management, Bedrijfskunde, Bestuur- en 
organisatiewetenschappen 

17. Ventum Online Projectmanagement, Techniek en Technische 
bestuurskunde 

18. Gimmics 
 

Farmacie 

 
Beschrijvingen en links naar deze games zijn te vinden in bijlage één. 
 
 
3.3 Zelf games ontwikkelen 

Met deze software kan je zelf eenvoudige games ofwel interactieve case studies 
ontwerpen: 

- Quandary: http://www.halfbakedsoftware.com/. Voorbeelden van wat er met 
deze software gemaakt kan worden, zijn te zien op: 
http://www.halfbakedsoftware.com/quandary/version_2/examples/index.htm. 
Een voorbeeld is ‘castaway’, een serie vragen over of op een eiland kunt 
overleven: 
http://www.halfbakedsoftware.com/quandary/version_2/examples/castaway.htm/  

- Game Maker (http://www.game-maker.nl/) is een programma waarmee zelf 
games gemaakt kunnen worden, zonder dat daarvoor een programmeertaal 
geleerd hoeft te worden.  

 
 
3.4 Adviezen en toekomstverwachtingen van experts 

De experts zijn niet alleen ondervraagd over welke games geschikt en beschikbaar zijn, 
maar hen is ook gevraagd naar adviezen en toekomstverwachtingen. 
Experts geven de volgende adviezen ten aanzien van educatieve games: 

- Momenteel wordt nog wel eens vergeten dat het niet gaat om het spelen van de 
game, maar om het creëren van de juiste impact. 

- Bij het ontwikkelen van een goed spel komt veel tijd en geld kijken. Zelfs 
‘simpele’ spellen vragen om een ontwikkelingstijd van enkele maanden, waarbij 
een game designer, programmeurs en grafici full-time aan een spel werken. Er 
wordt vaak niet voldoende doordacht wat de leerdoelen zijn en waarom een 
bepaalde game daaraan zou kunnen bijdragen. Het ‘leuker maken’ van het 
onderwijs is vaak de enige motivatie. Daarbij komt dat er vaak veel geld wordt 
uitgegeven aan een spel, terwijl de kwaliteit nog wel eens te wensen over laat. 
Geadviseerd wordt daarom om na heldere definiëring van de motivatie voor het 
inzetten van een game, samenwerking met andere leerinstituten aan te gaan om 
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kennis en budget te delen. 
- Docenten hebben momenteel vaak te weinig kennis over games die zij kunnen 

inzetten in het onderwijs. Het kost hen te veel tijd om zich die kennis eigen te 
maken. Daarnaast hebben ze soms een negatieve associatie met games, namelijk 
dat dit vooral schietspelletjes zijn en dat er kans is op gameverslaving. 

 
Experts geven aan de volgende verwachtingen te hebben van educatieve games. 

- In de toekomst zal de rol van de student centraler liggen (student centered 
learning) en er zal vaker sprake zijn van 'mixed reality': realiteit waarbij de echte 
en de virtuele wereld in elkaar overlopen.  

- Games in het algemeen zullen vaker voorzien worden van user-generated 
content. Dat kan betekenen dat ook voor educatieve games studenten zelf steeds 
vaker zullen bijdragen aan de inhoud van de game. 

- Er worden meer programma’s en platforms ontwikkeld waarbinnen games onder 
bepaalde voorwaarden relatief makkelijk ontwikkeld kunnen worden. 

 

3.5  Conclusie 

Er is een grote hoeveelheid geschikte games beschikbaar voor het hoger onderwijs. In 
het kader van dit project zijn er 18 games geselecteerd en beschreven in bijlage één. Er 
zijn meer geschikte games geschikt en beschikbaar; deze geven een eerste indruk van 
wat er mogelijk is.  
Wie .de inzet van games overweegt, wordt aangeraden eerst na te gaan of al games 
beschikbaar zijn voor de betreffende leersituatie via websites als http://www.game-
simulatiewegwijzer.nl/ en http://www.games2learn.nl/wiki/Games-HO. 
Wie een educatieve game wil inzetten, kan ook een game (laten) maken. Wanneer een 
op maat gemaakt game de voorkeur heeft, wordt geadviseerd om zoveel mogelijk 
gebruik te maken van al beschikbare gameplatforms en software, zoals 
http://www.halfbakedsoftware.com/ en http://www.game-maker.nl/. 
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4. Literatuuronderzoek  

4.1  Inleiding 
Om te bepalen wat mogelijkheden en kansen zijn voor het inzetten van games in het 
hoger onderwijs, is een literatuuronderzoek uitgevoerd. In dit hoofdstuk beschrijven we 
de methode en bevindingen van het literatuuronderzoek.  
 
Steeds meer wordt het spel ontdekt als nuttige leeromgeving om in het onderwijs in te 
zetten en steeds meer onderwijsinstellingen beginnen te spreken over en te experimen-
teren met educatieve games. Volgens Slingerland (2007) zijn de in de literatuur meest 
aangehaalde redenen voor deze populariteit voor educatieve games dat gamen een zeer 
populaire vrijetijdsbesteding is, er groeiende technologische mogelijkheden zijn, maar 
ook dat er veranderende behoeften van lerenden en nieuwe eisen van de maatschappij 
zijn. Dat gamen een populaire vrijetijdsbesteding is blijkt inderdaad uit een onderzoek 
van de Consumer Insights ICT van TNS NIPO Technology onder ruim achtduizend 
Nederlands; van de ruim tien miljoen Nederlanders die internetten, speelt ongeveer 
tweevijfde van zowel de mannen als de vrouwen minstens een kwartier per dag een 
game (Onderwijsinnovatie, 2007). Eén van de andere genoemde redenen is dat de 
behoefte van leerlingen verandert. Er wordt zelfs gesproken van een nieuwe generatie 
studenten die er aan komt. De veranderingen die in de literatuur geschetst worden over 
deze generatie zijn dat jongeren van nu en studenten van de toekomst, snel en ongedul-
dig zijn, het liefst leren door te doen, resultaatgericht denken, sociaal en interactief zijn, 
goed zijn in Multi-tasking, visueel ingesteld zijn en verbonden en mobiel zijn. Deze 
nieuwe generatie wordt aangeduid met termen als the ‘millenials’ (Howe & Strauss, 
1991), ‘generatie Einstein’ (Boschma & Groen, 2006), ‘net generation’ (Oblinger, 2005), 
'digital natives' (Prensky, 2001), en ‘homo zappiens’ (Veen & Jacobs, 2004). In een 
eerder project, uitgevoerd in opdracht van het College van Bestuur, is gebleken dat de 
geschetste veranderingen in zekere mate ook reëel zijn en waar hoger onderwijsinstel-
lingen niet meer omheen kunnen (Akkerman, 2007). Echter, de kenmerken zijn niet 
alleen specifiek voor een nieuwe generatie jongeren, maar typeren ook een maat-  
schappelijke tendens, waarin steeds meer waarde wordt gehecht aan creativiteit, 
samenwerken, probleem oplossen, netwerken en communiceren (Tissen, Andriessen, & 
Lekanne Deprez, 1998). De aandacht voor educatieve games is door al deze ontwikke-
lingen goed te begrijpen. Maar wat verwachten we aan leermogelijkheden van educatieve 
games en wat weten we er al van? In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een 
literatuurstudie naar educatieve games. Daaruit komen eerste resultaten met educatieve 
games naar voren, maar daaruit blijkt ook dat dit veld nog in de kinderschoenen staat. 
Alvorens in te gaan op de bevindingen wordt in de volgende paragraaf kort besproken 
welke methode bij de literatuurstudie is gehanteerd.  
 
4.2  Aanpak 

Omdat de onderzoeksvraag specifiek gericht is op het hoger onderwijs, is gekozen om 
gericht te zoeken naar literatuur over verwachtingen van, empirisch onderzoek naar, en 
aanbevelingen over de inzet van games in het hoger onderwijs. Vanwege de 
versnippering van literatuur over games als medium binnen verschillende disciplines (met 
name binnen Letteren en Onderwijskunde) hebben we ervoor gekozen om een aantal 
experts uit verschillende disciplines te benaderen om literatuursuggesties te doen gericht 
op het hoger onderwijs. Deze experts staan genoemd in het dankwoord. De referenties 
die door de experts werden genoemd, waren niet altijd gericht op het hoger onderwijs, 
aangezien er weinig literatuur voorhanden is. Voor zover relevant geacht voor ons inzicht 
in de inzet van games in het hoger onderwijs, is meer algemene literatuur over 
educatieve games verwerkt in dit verslag. Mede als gevolg van deze literatuurstudie zijn 
enkele publicaties geschreven, die genoemd staan in bijlage 6.    
We bespreken achtereenvolgens de potentie van educatieve games, de ervaringen met 
en het onderzoek naar educatieve games en de in de literatuur gevonden aanbevelingen 
voor het inzetten van educatieve games. 
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4.3  Potentie van educatieve games    

Er worden verschillende voordelen aan educatieve games toegedicht. Volgens Shaffer 
(2006) maken games het mogelijk om studenten voor te bereiden op de uitdagingen van 
de toekomst, een toekomst waarin innovatief vermogen veel belangrijker is dan 
voorheen. Een veelgenoemd voordeel van het gebruik van educatieve games ten 
opzichte van traditioneel onderwijs is dat studenten vaak sterk geïnvolveerd en 
gemotiveerd zijn en zich richten op lange termijn doelen. Deze motivatie komt volgens 
Van den Berg en Simons (2007) enerzijds voort uit de aansprekende context en het 
plezier dat ze aan het spelen beleven, en anderzijds uit het feit dat studenten het gevoel 
hebben controle over het (leer)proces te hebben, omdat ze zelf beslissingen kunnen 
nemen en de loop van het spel kunnen beïnvloeden. 
Een ander veelgenoemd voordeel is dat een educatieve game het mogelijk maakt om bij 
de leefwereld van de studenten aan te sluiten, en bovendien de docent in staat stelt om 
situaties te creëren die aansluiten bij de beroepspraktijk (Van den Berg, Van der Meijden, 
& Mulder, 2007). Dit zorgt ervoor dat studenten op een authentieke manier, dat wil 
zeggen realistisch en aan de praktijk gekoppeld, leren over bepaalde onderwerpen (Van 
den Berg & Simons, 2007). Volgens Shaffer en Gee (2006) kan dit leiden tot expertise, 
professionele vaardigheden en innovatief denken. Gelet op de snel veranderende 
maatschappij is het van belang dat studenten niet alleen meer kennis ontvangen, maar 
ook dat ze leren zelf kennis te zoeken en te maken (Simons, Van der Linden, & Duffy, 
2000). Daarbij past een benadering van leren waarin studenten dingen doen die 
betekenisvol zijn voor henzelf en voor de maatschappij (Volman, 2006). Digitale spellen 
lijken geschikte middelen om deze manier van betekenisvol leren te ondersteunen 
(Prensky, 2003; Shaffer et al, 2005). Ook Gee (2005) geeft aan dat spelvorm een 
didactiek mogelijk maakt die de student centraal stelt, de nadruk legt op probleem 
oplossen, en leren ziet als een proces van begrijpen en ervaren. Naast deze voordelen 
die genoemd worden, wordt in games vaak samengewerkt in teams, waardoor studenten 
leren samen te werken en in groepen beslissingen te nemen. Al deze toegedichte 
kenmerken van educatieve games sluiten aan bij de opvattingen over onderwijs zoals die 
naar voren komen in theorieën over constructivistisch, gesitueerd en collaboratief leren. 
Deze theorieën benadrukken dat het opdoen van kennis een actief en sociaal proces is 
waarin betekenis wordt gegeven aan ervaringen die worden opgedaan bij het oplossen 
van gesitueerde, realistische problemen. 
Een specifiek ander voordeel dat wordt toegeschreven aan de inzet van spelvormen in 
onderwijs is dat deze als krachtige narratieve omgevingen kunnen fungeren (Raessens, 
in druk; Jenkins, 2004). Een narratief, dat wil zeggen een verhaal of verhaallijn, wordt al 
sinds lange tijd gezien als een waardevol middel om betekenis te geven aan ervaringen 
en gebeurtenissen (Hermans & Hermans-Jansen, 1995; Aylett, 2006). Voor disciplines 
waar causaliteit en sequentie een grote rol spelen (zoals bijvoorbeeld geschiedenis, recht 
of beleidswetenschappen), lijkt de inzet van een spel als narratieve leeromgeving zeer 
nuttig. Het spelverhaal stimuleert namelijk om kennis niet alleen fragmentarisch te leren, 
maar vooral ook om verbindingen tussen handelingen en consequenties te leggen 
(Akkerman, Huizenga, & Admiraal, 2007).  
Een meer praktisch-didactisch voordeel dat genoemd wordt is dat in spellen situaties aan 
bod kunnen komen waarin je normaal gesproken niet de mogelijkheid krijgt om nieuwe 
ideeën of strategieën uit te proberen omdat bijvoorbeeld de consequenties van de 
handelingen die de studenten moeten verrichten te ingrijpend, kostbaar of te tijdrovend 
zijn om er mee te kunnen experimenteren (Leemkuil, 2006). Zo kunnen in de medische 
disciplines studenten niet zomaar experimenteren en kan er in beleidswetenschappen 
niet uitgeprobeerd worden wat bepaalde beleidsbeslissingen op de langere termijn voor 
effect kunnen hebben. Een spel kan dan een veilige omgeving bieden om handelingen en 
beslissingen uit te proberen (Egenfeldt-Nielsen, 2005). 
Naast de algemene leermogelijkheden van educatieve games, lijken verschillende 
categorieën games zich juist voor verschillende leermogelijkheden te lenen. Op basis van 
een uitgebreide literatuurstudie geeft Slingerland (2007) een overzicht van verschillende 
soorten leerdoelen die kunnen worden behaald met games. Zo zijn coördinatievermogen 
en reactiesnelheid te oefenen door sport-, vecht- en racespellen. Vanuit onderwijskundig 
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oogpunt zijn deze gamegenres volgens Slingerland (2007) echter het minst interessant. 
Wanneer het gaat om het aanleren van vaardigheden, meningsvorming, redeneren en 
observatie zijn ‘adventure games’ meer geschikt.´Puzzle games’ zijn meer geschikt om 
redeneren en creativiteit op gang brengen. ‘Roleplaying games’ en in het bijzonder 
‘massive multiplayer online roleplaying games’ hebben daarentegen een grote potentie 
voor leerdoelen op het gebied van communicatie, taal, gedrag, oordeelsvorming en 
vaardigheden. Ten slotte vindt Slingerland (2007) in de literatuur dat ‘simulation games’ 
en ‘strategy games’ geschikt lijken voor het leren doorgronden van principes, processen 
en systemen. Naast allerhande games wordt er steeds meer gerapporteerd over de inzet 
van virtuele werelden in het onderwijs (zie bijvoorbeeld Conklin, 2005). Recent 
verscheen een rapport waarin de projecten met Second Life in het hoger onderwijs in 
Groot-Britannië worden beschreven (Kirriemuir, 2007). Kirriemuir concludeert dat Second 
Life veel leermogelijkheden biedt, en met name geschikt is om onderwijs op afstand te 
verzorgen. Vanwege de mogelijkheid om de wereld zelf vorm te geven lijken virtuele 
werelden inhoudelijk met name geschikt voor opleidingen vormgeving en architectuur. 
Naast de genoemde voordelen bij het spelen van deze verschillende soorten spellen, is er 
steeds meer aandacht voor de leereffecten bij het maken van een spel. Zo verwachten 
Van den Berg, Van der Meijden & Mulder (2007) vooral veel leerwinst wanneer leerlingen 
en studenten zelf een spel bedenken en maken. Zij geven aan dat lerenden zo gaande-
weg inhoudelijke kennis op kunnen doen, met name op het terrein van het onderwerp 
dat in de te maken game aan de orde komt. Daarnaast veronderstellen zij dat lerenden 
tijdens het maken van een game onderzoeks-, samenwerkings-, organisatie- en 
computervaardigheden kunnen ontwikkelen. Ook Van den Berg en Simons (2007) 
verwachten veel leervoordeel van zelf games ontwikkelen, en geven aan dat het van de 
studenten een helicopterview vraagt waarin je boven de stof staat, leert samenwerken, 
plannen en reflecteren. Daarnaast stimuleert het maken van een game de creativiteit en 
innovativiteit.  
 
4.4  Ervaringen met en onderzoek naar educatieve games    

Ondanks de grote populariteit en hoge verwachtingen van educatieve games, is nog 
nauwelijks kwalitatief goed onderzoek te vinden naar de effectiviteit van games in het 
stimuleren van leren (Fletcher & Tobias, 2006). Watson (2007) noemt als een mogelijke 
reden hiervoor de beperkte hoeveelheid educatieve games die er nu op de markt zijn die 
reeds kunnen worden onderzocht. Er is een aantal onderzoeken te vinden die specifieke 
vaardigheden hebben getoetst.  
In een onderzoek van Watson (2007) naar de inzet van een educatief videospel in een 
universitaire cursus over system analysis en design bleek dat studenten veel leerden. De 
leerwinst is te zien in de strategieën die de studenten leren gebruiken, de systeem 
terminologie en concepten die ze tijdens het proces beginnen te gebruiken, en de 
positieve evaluatie van de studenten. Zij geven aan zich wel ongemakkelijk te voelen 
over de beoordeling van hun game performance. Dit bevestigt de idee dat educatieve 
games ingezet kunnen worden ter bevordering van strategische vaardigheden zoals 
analyseren en plannen. Ook een ander onderzoek naar Massive Multiplayer Online Role-
playing games en leiderschap maakt zichtbaar dat verschillende aspecten van leiderschap 
zoals betekenisverlening en vooruitblikken, maar vooral uitvinden en relateren, in games 
naar voren komen (Reeves & Malone, 2007). Door de nadruk op samenwerking en 
strategisch denken, maken games het mogelijk om deze  leiderschapskwaliteiten te 
oefenen. Copier (2007) maakt duidelijk dat games ook meer omvatten dan het toepassen 
en ontwikkelen van vaardigheden die in het spel zelf naar voren komen. In haar 
onderzoek naar Massive Multiplayer Online Role-playing wordt duidelijk dat men het 
spelen van deze spellen kan beschouwen als systemen van sociale interactie, waarin niet 
alleen spelkarakters en verhaallijnen binnen het spel worden bediscussieerd onder de 
spelers, maar ook identiteiten en interpersoonlijke relaties daarbuiten, alsmede de 
gedragsregels die ze hanternen en het onderhandelingsproces zoals ze dat voeren.  
Naast het onderzoeken van de specifieke leereffecten van games zijn een paar recente 
studies te vinden die een vergelijking maken tussen de mate en soorten leereffecten van 
een educatief spel in vergelijking met regulier onderwijs. Een recent onderzoek dat is 
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uitgevoerd in de context van het voortgezet geschiedenisonderwijs heeft onder 250 
leerlingen onderzocht wat de cognitieve en affectieve leereffecten waren van een mobiel 
multimedia stadsspel (Frequentie 1550, De Waag) in vergelijking met regulier 
geschiedenisonderwijs (Huizenga, Admiraal & Akkerman, 2007). Daaruit bleek dat 
leerlingen die het geschiedenisspel hadden gespeeld significant meer feitenkennis 
opdeden dan de leerlingen die het reguliere onderwijs hadden gevolgd. Daarentegen, 
waren er geen significante verschillen in de hoeveelheid opgedane verhalende kennis, 
noch in de motivatie voor het geschiedenisvak of voor de samenwerking. Met name de 
motivatie, een argument wat vaak in het voordeel van games gemaakt wordt, blijkt dus 
niet per definitie te gelden.     
In tegenstelling tot dit onderzoek, leverde een ander vergelijkend onderzoek in het hoger 
onderwijs vrijwel precies de omgekeerde resultaten. Egenfeldt-Nielsen (2005) 
concludeerde in zijn studie naar de inzet van een geschiedenisspel in het geschiedenis-
onderwijs dat de groep die onderwijs ontving met behulp van een computer game in 
vergelijking met de controle groep (onderwijs zonder een game) significant meer 
gemotiveerd waren. Die motivatie kwam doordat de studenten meer geïnteresseerd 
waren, minder druk ervoeren, en meer gevoel van autonomie kregen. Wat leerresultaten 
in termen van feitenkennis betreft vond hij echter geen verschillen tussen de groepen.  
Er zijn vele factoren denkbaar die kunnen verklaren waarom de resultaten van de 
verschillende onderzoeken elkaar tegenspreken, zoals de verschillende context waarin de 
game wordt onderzocht (secundair versus hoger onderwijs), het soort game (mobiel 
media-, computer- en videospel), maar ook de specifieke invulling van de didactiek 
(mate van begeleiding, structuur, instructie, werkvormen e.d.). Watson (2007) geeft 
bijvoorbeeld aan dat in onderzoek naar effecten van games het belang van de implemen-
tatie van de game in de leeromgeving vaak wordt onderkend. 
Samengevat blijkt uit het beperkte onderzoek dat beschikbaar is dat het educatieve spel 
nuttige leeropbrengsten kan opleveren. Men lijkt in dit eerste stadium van het onderzoek 
vooral op zoek naar het empirisch bepalen van de waarde van het educatieve spel om te 
kunnen zeggen of we educatieve games wel of niet moeten inzetten. De versnipperde en 
tegenstrijdige resultaten doen echter ook vermoeden dat het niet mogelijk is om 
algemene uitspraken te doen over de meerwaarde en opbrengsten van games. Het lijkt 
waardevol om de genoemde contextuele factoren (soort game, context, didactiek, etc.) 
veel grondiger te onderzoeken om te komen tot aanbevelingen voor het zo nuttig en 
relevant mogelijk inzetten van een spel. Zo kan men uitstijgen boven de vraag of een 
spel wel of niet bepaalde leerwinsten heeft, en wel of niet zou moeten worden ingezet en 
men zich meer zou moeten concentreren op de vraag op welke manier en onder welke 
voorwaarden een educatief spel bepaalde leerwinsten heeft. In de volgende paragraaf 
wordt besproken wat er in de literatuur reeds aan aanbevelingen over de manier van 
inzetten van educatieve games worden gedaan.  
 
4.5  Aanbevelingen voor de inzet van educatieve games 

In de literatuur over de inzet van games in het (hoger) onderwijs, zijn verschillende 
typen aanbevelingen terug te vinden. Allereerst geven een aantal auteurs een reeks 
didactische aanbevelingen. Volgens Van den Berg en Simons (2007) zijn er een aantal 
belangrijke didactische succesfactoren voor de mate van leereffecten van een game, te 
weten: de educatieve aanwijzingen en ondersteuning, de beschikbaarheid van relevante 
achtergrondinformatie, gerichtheid van de game op de leerdoelen, feedback die gerela-
teerd is aan de eigen handelingen en niet alleen aan de resultaten daarvan, realistische 
en uitdagende probleemsituaties en scenario’s, realistisch ogende techniek, een hoog 
interactieniveau, en plezier (intrinsieke motivatie). Aanvullend concluderen zij dat het 
van belang is om games goed te begeleiden en aan te laten sluiten bij leervoorkeuren 
van de lerende. Voor de motivatie van de lerenden is het volgens Kiili (2005) van belang 
om de lerende regelmatig van feedback te voorzien, duidelijke doelen te stellen en 
uitdagingen voor te leggen die passen bij zijn of haar niveau (niet te makkelijk en niet te 
moeilijk). Ook Watson (2007) concludeert dat het bij het spelen belangrijk is dat de 
nadruk ligt op instrinsiek motiveren in plaats van op extern beoordelen van de 
performance (d.w.z. het succesvol spelen) in een game. De externe beoordeling in de 
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vorm van observeren van de game performance van een afstand blijkt in zijn onderzoek 
remmend voor het engagement van studenten. Een manier waarop game performance 
volgens hem toch mee zou kunnen worden genomen in de beoordeling is door studenten 
hun game strategieën en keuzes zelf te laten demonstreren aan de docent en de mede-
studenten.  
Aanvullend benadrukt Watson (2007) het belang van de implementatie van de game. 
Daarbij verwijst hij naar instructiestrategieën in het presenteren van het spel en 
aanvullende ondersteuning buiten het spel om. Wanneer docenten of begeleiders, zo stelt 
hij, geen duidelijke richtlijnen hebben met betrekking tot het succesvol inzetten van een 
educatieve game, dan is het waarschijnlijk dat ze het niet of op een ineffectieve manier 
inzetten. Zo moeten er volgens hem in ieder geval richtlijnen zijn om te zorgen dat 
voldoende reflectiemomenten worden ingebouwd. Dit om te voorkomen dat leerlingen 
niet alleen trial-en-error technieken toepassen in het spelen van een spel, maar zich ook 
bewust worden van keuzes en strategieën. Verder moeten er richtlijnen zijn over hoe en 
wanneer studenten andere bronnen buiten het spel kunnen gebruiken, en over hoe 
studenten niet alleen met de docent maar ook met elkaar praten en samenwerken.  
Egenfeldt-Nielsen (2005) vond met name een aantal praktische belemmeringen waar in 
de didactiek bij een educatief spel rekening mee moet worden gehouden, zoals voor-
bereidingstijd, het leren kennen van het spel, fysieke ruimte en middelen. Meer in het 
algemeen geeft hij aan dat de didactiek voor de docent soms lastiger dan makkelijker 
wordt wanneer hij of zij een game in het onderwijs inzet. Nadolski, Slootmaker, Tattersal 
en Van der Hijden (2006) beamen dit in hun rapportage over de inzet van multi-user 
online serious games in het hoger onderwijs. Zij stellen dat de inzet van een dergelijk 
spel vaak een rolverandering voor de docent betekent, waarin de docent meer op het 
proces dan op de inhoud gericht moet zijn.  
 
Naast didactische aanbevelingen worden er in de literatuur ook suggesties gedaan over 
de rol van de lerende met betrekking tot de game, waarbij de nadruk wordt gelegd op 
een actieve vorm van leren. In het eerder genoemde onderzoek naar Frequentie 1550 is 
bijvoorbeeld ook onderzocht hoe in het gameontwerp de lerende spelers zich op 
verschillende manieren tot het inhoudelijke verhaal verhouden, te weten als luisteraar 
(op momenten dat het verhaal wordt verteld), als maker (op momenten dat het verhaal 
door henzelf wordt geschreven), en als deelnemer (op momenten dat ze het verhaal 
spelen of uitbeelden) (Akkerman, Huizenga & Admiraal, 2007). Deze analyse heeft 
zichtbaar gemaakt dat alle drie de manieren voor kunnen komen in een spel. Met name 
het maken van en deelnemen aan het verhaal lijken in lijn met constructivistische 
benaderingen van leren, waarin de lerende zelf actief betekenis verleent aan de les-
stof. Maar het verdient volgens de onderzoekers voorkeur zowel het verhaal te maken als 
zelf deelnemen aan het verhaal te combineren in een educatieve game, aangezien beide 
voor een andere manier van motiveren en engagement zorgen. Nadolski, Slootmaker, 
Tattersal en Van der Hijden (2006) benadrukken eveneens dat binnen het didactisch 
scenario van de game moet worden nagegaan of er voldoende ruimte is voor een eigen 
inbreng van de lerende. Nog verder gaat de aanbeveling van een aantal auteurs om de 
lerende zelf de games te laten maken. Van den Berg, Van der Meijden & Mulder (2007) 
geven aan dat het vanuit onderwijskundig perspectief vooral interessant is om leerlingen 
zelf een spel te laten bedenken en maken, zodat ze gaandeweg inhoudelijke kennis 
verwerven en hun vaardigheden verbeteren. Zij onderscheiden in het maakproces van 
een educatieve game verschillende fasen. Waar de voorbereidings- en scenariofase 
vooral de creativiteit prikkelen, vragen de productie- en testfasen om het kunnen 
omzetten van ideeën naar concrete invulling. In hun rapportage zetten zij deze 
verschillende fasen uiteen en geven aan wat leerlingen en docenten allemaal kunnen en 
moeten doen als zij in teamverband een educatieve game laten bouwen. Prensky (2001) 
raadt het in ieder geval docenten of onderwijskundige ontwerpers sterk af om geheel zelf 
de games te maken, aangezien dat garandeert dat het spel, weliswaar onder-wijskundig 
verantwoord, erg saai wordt. Hij stelt dat het dan beter aan professionals in games en 
nieuwe media kan worden overgelaten om een game te maken dat engageert.  
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De bovengenoemde aanbevelingen geven al eerste richtlijnen, maar moeten ook nog 
verder worden onderzocht. Met name het maken van games door studenten als 
leerproces lijkt vanuit een constructivistisch gedachtegoed een interessant maar 
onontgonnen veld waar dringend onderzoek nodig is. 
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5. Pilots binnen de Universiteit Utrecht  

5.1      Opzet    

De bevindingen uit de literatuurstudie en de inventarisatie binnen de Universiteit Utrecht 
zijn gebruikt bij de pilot binnen de Universiteit Utrecht. Oorspronkelijk waren binnen dit 
project drie pilots gepland. Dit bleek niet haalbaar omdat het onderwijs lang van te voren 
al volgepland was en binnen de reikwijdte van dit project weinig ruimte bestond voor de 
uitvoering van volledige pilots. Mogelijke pilots voor de toekomst zijn ook in dit hoofdstuk 
beschreven. Dit zijn plaatsen waar interesse voor een pilot is, maar waarbij dit niet meer 
past binnen dit project.  
Paragraaf 5.3 gaat over de inhoud van de pilot en is vooral bedoeld voor onderwijs-
adviseurs en docenten die zelf overwegen om een cursus over educatieve games te 
(laten) geven. Op de website http://www2.ivlos.uu.nl/ictexpertisecentrum/index.html is 
het volledige cursusontwerp van de pilot en een groot deel van het cursusmateriaal te 
raadplegen.  
 
5.2      Opbouw van de pilot  
De pilot is uitgevoerd onder veertien studenten van de lerarenopleiding bij het IVLOS. 
Het gaat om een groep van beginnende taaldocenten. Elk van deze docenten in opleiding 
(dio’s) heeft een universitaire opleiding achter de rug, is sinds kort werkzaam in het 
onderwijs en volgt de lerarenopleiding.   
De dio’s zijn interessant voor de pilot omdat ze vanuit twee perspectieven hun visie 
konden geven op het gebruik van educatieve games: zowel als student (van de 
lerarenopleiding) als vanuit het perspectief van docent.  
 
De cursus ‘Gaming’ maakt onderdeel uit van de eenjarige lerarenopleiding en bestaat uit 
zeven lessen van elk drie kwartier. Voorafgaand aan elke les maken deelnemers een 
opdracht. Tezamen met alle huiswerkopdrachten vormt dit de eindopdracht, die tijdens 
les zes en zeven gepresenteerd moet worden. In paragraaf 5.3 worden de zeven lessen 
gedetailleerd beschreven.  
 
5.3 Inhoud van de pilot   

De doelstellingen van de cursus waren als volgt: 
- Deelnemers kennis laten maken met beschikbare games in het onderwijs.  
- Deelnemers laten ervaren hoe het is om zelf een onderwijskundig game te 

ontwikkelen en wat voor- en nadelen zijn. 
 
De cursus is gegeven vanuit de vooronderstelling dat het zelf ontwerpen van games 
minstens zo leerzaam is als het uitvoeren van een (relevant) educatief game (Van den 
Berg, Van der Meijden & Mulder, 2007). Het zelf ontwerpen van een game vereist 
namelijk dat de ontwerper bóven de stof gaat staan, maar bovendien de stof vanuit het 
perspectief van de leerling leert benaderen. Het zelf ontwerpen van games bevordert 
vaardigheden als het samenwerken, plannen en reflecteren. Ook stimuleert het 
creativiteit en innovativiteit. Tot slot was er nog een reden van andere aard om zelf 
games te ontwikkelen. Voor het taalonderwijs in het voortgezet onderwijs zijn er op dit 
moment weinig games beschikbaar. Dit kan betekenen dat er nog onbenutte mogelijk-
heden zijn om games te ontwerpen en ontwikkelen. Dit is tijdens de cursus graag nader 
onderzocht. 
 
De invulling van elk van deze bijeenkomsten is als volgt: 
 
Bijeenkomst 1 – Introductie 
De eerste bijeenkomst bestaat uit een introductie van het begrip ‘gaming’ en specifieker 
‘educatieve games’. Deelnemers oefenen met diverse games. Met behulp van hun 
ervaringen met deze games en de literatuur wordt ingegaan op situaties waarin 
educatieve games al dan niet geschikt zijn. 
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Bijeenkomst 2: Voorbeelden van educatieve games 
Deelnemers beschrijven van minimaal drie educatieve games doelstellingen en -groep. Er 
wordt besproken wat deelnemers goed vinden aan deze games en waarom ze dat vinden. 
Vervolgens wordt een eerste stap gemaakt in het eigen ontwerp van een educatief game 
door in groepen te bespreken wat een geschikt onderwerp is op het eigen vakgebied. Na 
selectie van een geschikt onderwerp, beschrijven deelnemers individueel de doelstellin-
gen en de doelgroep van het eigen ontwerp. Deelnemers beargumenteren waarom dit 
onderwerp geschikt is om te leren met behulp van een game. Verder wordt in het 
ontwerp van het game door deelnemers beschreven welke randvoorwaarden en eisen het 
game moet voldoen in termen van tijdsduur, doorlooptijd, geld, complexiteit en –voor 
zover mogelijk- technologie. 
 
Bijeenkomst 3 - Ontwerpprincipes voor ‘goede’ games 
Tijdens deze bijeenkomst wordt het grove ontwerp voor de eigen game vastgesteld. De 
elementen uit de vorige bijeenkomst en de verschillende stappen die de speler moet 
doorlopen gedurende de game, worden nu uitgebreid besproken. Tijdens deze 
bijeenkomst staat het plannen van deze stappen centraal.  
Bij educatieve games zijn twee begrippen belangrijker dan bij het ontwerp van onder-
wijsleermiddelen als boeken. Dit zijn the Feel (het gevoel, de sfeer) en the Flow (de rode 
draad en het ritme) van de game. Om ervoor te zorgen dat de speler in de juiste 
stemming komt en blijft, is het belangrijk dat de maker tijdens het ontwikkelen van een 
game anticipeert op wat de gebruiker met het game gaat doen. Om de flow te behouden, 
moeten alle mogelijke stappen die een speler kan doen in de game van tevoren 
uitgestippeld zijn. Voor de juiste feel onderzoekt de ontwikkelaar welke ervaringen en 
emoties nodig zijn en uit welke elementen die bestaan. Dit worden ook wel ‘critical 
incidents’ genoemd. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt een planning van de te doorlopen stappen gemaakt met 
behulp van de begrippen ‘Feel’ en ‘Flow’, en aan de hand van de ‘critical incidents’. Er 
wordt ook besproken in hoeverre het leuk en/of leerzaam zal zijn om deze games te 
spelen, omdat de praktijk uitwijst dat educatieve games zelden zowel leuk als leerzaam 
blijken te zijn. 
 
Bijeenkomst 4 – Detailontwerp  
Tijdens deze bijeenkomst wordt het grove ontwerp van de deelnemers besproken, 
verbeterd en nader ingevuld. Nagegaan wordt of er voldoende interactiemomenten zijn 
en of voldoende geanticipeerd wordt op de mogelijke stappen van de speler. 
Specifieke aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de geformuleerde leerdoelen 
getoetst kunnen worden. Hierbij wordt alleen ingegaan op de onderwijskundige eisen en 
niet op de technische (on)mogelijkheden. 
 
Er wordt ook ingegaan op de specifieke bijdrage die de game kan innemen ten opzichte 
van het lessenplan en de gewenste rol van de docent bij de inzet van de game. 
 
Bijeenkomst 5 – Ontwikkeling van het ontwerp 
Tijdens deze bijeenkomst vertelt een gastspreker over zijn ervaringen met het maken 
van educatieve games voor het onderwijs. De gastspreker geeft ook feedback op enkele 
van de door deelnemers gemaakte ontwerpen. 
 
Bijeenkomst 6 - Presentatie eigen gemaakte game  
Deelnemers aan de cursus laten hun eigen gemaakte gameontwerp zien aan de groep. 
Feedback op de presentaties wordt verzameld en telt mee voor de eindbeoordeling. 
 
Bijeenkomst 7 – Presentaties & Evaluatie 
Deelnemers die de vorige keer niet aan de beurt zijn gekomen, krijgen de gelegenheid 
om het eigen gemaakte game te laten zien en er feedback op te geven. Daarnaast is er 
een cursusevaluatie. 
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Eindopdracht  
Studenten krijgen de opdracht om een eindverslag in te leveren waarin ze een 
beschrijving maken van minimaal de volgende onderwerpen: 

- Doelstellingen  
- Doelgroep en doelgroepomschrijving  
- Randvoorwaarden en eisen waarmee rekening moest worden gehouden   
- Rol van de docent, eisen aan de docent  
- Rol van het game binnen het onderwijs  
- Verschillende stappen binnen het game  
- Per stap: ‘critical events’/doelstellingen/ervaringen  
- Toetsing en beoordeling  
- Ideeën over de technische ontwikkeling  
- Feedback van mede-studenten en docent en eigen commentaar daarop  

 
5.4  Evaluatie van de cursus  
De pilot wordt geëvalueerd door middel van een vraaggesprek met de deelnemers, 
schriftelijke vragenlijsten aan alle deelnemers en een interview met de cöordinator van 
de gehele groep. Hier komen de volgende conclusies uit naar voren: 

Evaluatie van de cursus 
Deelnemers zijn tevreden over de pilot zelf. Doelstellingen zijn vooraf helder en zijn 
behaald, de cursusopzet is duidelijk, verwachtingen zijn helder gecommuniceerd en 
deelnemers zijn tevreden over de eindopdracht. “Wat ik goed vind aan deze cursus is dat 
je ideeën krijgt over een alternatieve invulling van een les. Daar denk je niet zoveel aan. 
Leuk om eens iets heel anders te zien.” 

Deelnemers zijn minder tevreden over de mate waarop de cursus aansluit bij hun werk 
als docent in het voortgezet onderwijs. Alle deelnemers zijn relatief kort werkzaam in het 
onderwijs. Hierdoor krijgen andere zaken (zoals orde houden) veel meer prioriteit dan 
onderwijsvernieuwing door middel van een educatief game. Zelfs als de deelnemers 
educatieve games bijzonder interessant vinden, verwachten ze niet dat ze dit zullen gaan 
toepassen in de praktijk. 
Deelnemers zijn minder tevreden over de tijdsinvestering; deze is relatief hoog in 
verhouding tot wat ze ervan geleerd hebben.  

De coördinator van het blok is enthousiast over de inhoud van de cursus, de wijze deze 
wordt gegeven en de motivatie en betrokkenheid van de deelnemers. 
Driekwart van de deelnemers adviseert om deze cursus in het vervolg later tijdens de 
opleiding te geven en dan als themabijeenkomst of facultatief. Dit advies wordt 
ondersteund door de coördinator van de cursus. 
De coördinator ziet ook toepassingsmogelijkheden van deze cursus binnen andere 
richtingen van de lerarenopleiding. 
 
Evaluatie van gaming in het onderwijs 
Ruim driekwart van de deelnemers heeft vooraf weinig ervaring en affiniteit met gaming. 
Een enkeling was uitgesproken negatief, verreweg de meeste deelnemers staan er wel 
open tegenover. Deelnemers geven dan ook zonder meer aan dat hun kennis en ervaring 
op het gebied van educatieve games is verhoogd. Dit geldt met name voor de 
beschikbare games, de eisen die gesteld worden aan de inzet van educatieve games en 
de wijze waarop deelnemers daardoor gemotiveerd kunnen worden. Enkele opmerkingen 
van deelnemers: “Leuk om te zien dat je heel anders met de stof kunt omgaan” en “Ik 
heb geleerd hoe je leerlingen meer betrekt.”  

Deelnemers geven aan dat ze tijdens de cursus de volgende vaardigheden hebben 
geleerd: bewust nadenken over de inzet van educatieve games, plannen, creatief en 
motiverend denken, anticiperen op reacties van leerlingen en hoe de game (en elk 
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onderwijsleermiddel) moet aansluiten bij onderwijs en toetsing.  

Alle deelnemers verwachten dat educatieve games als middel goed zullen aansluiten bij 
de nieuwe generatie studenten. Ze hebben de indruk dat de komende generatie veel 
games speelt en dat ze dit middel als zeer inspirerend en motiverend zullen ervaren. 
Toch verwachten ze niet dat ze zelf op korte termijn games zullen inzetten in het 
onderwijs. Volgens de coördinator ligt de oorzaak daarvan zowel in praktische 

belemmeringen als in de beeldvorming rondom de rol van de docent. 

Praktische belemmeringen zijn bijvoorbeeld het op zoek moeten gaan naar geschikte 
games, beschikbaarheid van computerruimtes en geschikte computers, voorbereidings-
tijd en de tijd om het spel te leren kennen. Een deelnemer: “Je moet eerst een 
computerzaal reserveren, maar daar kun je niet afspreken met de groep, dus je bent al 
tien minuten looptijd kwijt. En als je er dan eindelijk bent, zit er al een andere groep in 
de zaal. Als die groep eindelijk weg is, blijkt dat er toch een firewall probleem is. Tegen 
de tijd dat je de helpdesk heb weten te vinden, is de les voorbij.” 
 
De verwachting dat ze zelf niet met games zullen gaan werken komt ook door 
belemmeringen ten aanzien van hun rol. In het vraaggesprek vertellen deelnemers dat 
ze een (verdere) verschuiving zien binnen hun rol van inhoudelijke expert naar 
begeleider. Zo vertelt een deelnemer dat ze vooral de interactie met leerlingen erg 
waardeert binnen haar functie. Ze vreest dat bij de inzet van games, die interactie 
kleiner zou worden en de nadruk van haar takenpakket komt te liggen op controle, zoals 
het nagaan of leerlingen de game spelen en niet MSN-en. Een andere deelnemer ziet er 
tegenop leerlingen een game te laten spelen, omdat haar ICT-kennis veel lager ligt dan 
dat van haar leerlingen.  
 
5.5    Pilots voor de toekomst  
De volgende faculteiten/opleidingen binnen de UU hebben aangegeven interesse te 
hebben in een project rondom de inzet van games in het onderwijs, maar dit bleek niet 
te passen binnen de planning van dit specifieke project over educatieve games:  

- Universiteitsbibliotheek: practica-game;  
- Biologie: Prisoners dilemma in Active Worlds;    
- Geesteswetenschappen: Rules of Play naar en in andere online games, verder 

uitwerken gebruik spelprincipes in gemixte online en offline context;  
- Geneeskunde: virtuele operaties;    
- Onderwijskunde: gebruik van gaming; 
- Diergeneeskunde: klinische lessen als innovatief game; 
- Rechten, Economie, Bestuur en organisatie (REBO): Games binnen Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap. 
NB: Deze lijst niet volledig, maar geeft wel een indruk van het type interesses die er zijn. 
 
Universiteitsbibliotheek (UBU): practica-game    
Bij de universiteitsbibliotheek worden diverse bibliotheekpractica ontwikkeld waarin 
studenten leren hoe zij zelfstandig en efficiënt diverse soorten juridische informatie 
kunnen opzoeken. Dit gaat bijvoorbeeld over wetten, rechterlijke uitspraken en tijd-
schriftartikelen. Deze informatie is voor een deel elektronisch beschikbaar en in feite 
komen de meeste bibliotheekpractica neer op les krijgen in het zoeken in diverse 
databanken. Hierbij wordt een elektronisch naslagwerk gebruikt, de "zelfinstructie", zie 
bijvoorbeeld: http://www.library.law.uu.nl/instructie/ier/. Studenten maken zelfstandig 
opdrachten met behulp van deze zelfinstructie. Hierdoor leren ze hoe ze zichzelf verder 
kunnen helpen als ze vastlopen op tijden dat de bibliotheek niet open is.   
 
De universiteitsbibliotheek wil haar bibliotheekpractica graag op een vlottere of 
dynamischer manier vormgeven en streeft een groter leereffect, grotere motivatie en  
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aansprekender imago na. De universiteitsbibliotheek wil graag onderzoeken of dit kan 
door middel van een game of andersoortige virtuele omgeving.  
Contactpersoon: Judith Hanekuijk, coördinator van het bibliotheekonderwijs in de 
Juridische Bibliotheek J.Hanekuijk@law.uu.nl.  
     
Biologie (BIO): Prisoners dilemma 

In de gedragsbiologie is gedrag van dieren vaak te verklaren door te berekenen wat het 
voordeel voor hun ‘fitness’ is. Het woord ‘fitness’ betekent in feite hoeveel van hun 
genenmateriaal in de volgende generatie terechtkomt. Dit heeft gevolgen voor 
bijvoorbeeld de overlevingskans, het aantal nakomelingen en hoeveel verwanten ze 
kunnen helpen nakomelingen te krijgen.  
Bij het berekenen van het voordeel van de fitness, zijn vele (complexe) situaties bekend. 
Dit zijn allerlei variaties op het prisoner’s dilemma, en waar door simpelweg het voordeel 
uit te rekenen het gedrag te verklaren valt. 

Momenteel wordt het prisoner’s dilemma in een college uitgelegd, met een aantal 
variaties op het thema en een aantal voorbeelden. Docenten bij Biologie zouden willen 
dat studenten dit laten ondervinden in een spelsituatie. 
Contactpersoon: Elly Langewis, Biologie, E.A.Langewis@uu.nl.  

Geesteswetenschappen (GW): Rules of Play in Active Worlds    

Binnen Geesteswetenschappen is interesse om de cursus ‘De Regels van het Spel’, die 
onderdeel is van de master ‘Nieuwe Media en Digitale Cultuur’ in 2008 te gaan geven in 
de virtuele omgeving ‘Active Worlds’ of in een nieuwe online game. Eerder is deze cursus 
gegeven in World of Warcraft en Second Life, zoals beschreven in hoofdstuk twee. 
Contactpersoon: Marinka Copier, docent en onderzoeker (marinka.copier@let.uu.nl)  
 
Geneeskunde (GNK): virtuele operaties    

Bij Geneeskunde is interesse in de mogelijkheden om operaties virtueel te laten 
uitvoeren om zodoende operatieteams multidisciplinaire ervaring op te laten doen. Bij de 
Rijksuniversiteit Groningen wordt hier momenteel ervaring mee opgedaan binnen Second 
Life. 
Contactpersoon: Prof.dr. Th.J. ten Cate, directeur Expertise Centrum UMC Utrecht 
T.J.tenCate@umcutrecht.nl en Dr. M.P. Schijven, Chirurg/Hoofd Klinisch Vaardigheids 
Onderwijs, Universitair Medisch Centrum Utrecht (m.P.Schijven@umcutrecht.nl)  
 

Onderwijskunde (OWK): gebruik van gaming   

Bij onderwijskunde is er op verschillende manieren interesse in de inzet van educatieve 
games voor studenten onderwijskunde. Mede daarom zijn Paul Kirschner en Gijsbert 
Erkens betrokken geweest bij een interfacultaire aanvraag voor een games onderzoek. 
Contactpersoon: Gijsbert Erkens, docent Onderwijskunde (g.erkens@uu.nl). 

Diergeneeskunde (DGK): Infectieziekten en immunologie als educatief game 

Bij Diergeneeskunde is een innovatief bordspel ontwikkeld waarin inzichten in de 
mechanismen van infecties en afweer strategisch gebruikt wordt om het spel te 
winnen. De faculteit is zeer geïnteresseerd in het digitaliseren van dit spel. 
Contactpersonen: Rolf Nijsse, Dept. Infectieziekten en Immunologie (e.r.nijsse@uu.nl) en 
Stephan Ramaekers, onderwijskundig adviseur IVLOS (s.p.j.ramaekers@uu.nl). 
 

REBO: Games binnen Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
Bij de faculteit REBO is er interesse in het gebruik van games bij de Bachelor 1- 
onderwijs van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap. De betreffende docent, 
Angela van der Meer, streeft in haar onderwijs naar een optimaal gebruik van ICT. Dit 
heeft in het verleden geresulteerd in het gebruik van digitale stemkastjes bij debatten, 
Weblectures bij een statistiekonderdeel, podcasts, en fragmenten van You Tube bij 
klassieke denkers. Voorts worden voor een onderzoekscursus in de laatste periode 
studenten gevraagd om een weblog bij te houden. Vanuit een open attitude voor allerlei 
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vormen van ICT is er interesse in het onderwijsmiddel gaming. 
Contactpersoon: drs. A.A.J.M. (Angela) van Meer (a.a.j.m.vanMeer@uu.nl). 

5.6  Conclusie 

Bij de inventarisatie naar mogelijke pilots tijdens dit onderzoek viel op dat deze zich snel 
en in voldoende aantallen aandienden. De mogelijke pilots konden echter, op één na, niet 
worden uitgevoerd vanwege de beperkte looptijd van dit project. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat de interesse groot is, maar dat de benodigde doorlooptijd voor de 
uitvoering van projecten (vanaf de initiatieffase tot en met de implementatie) langer is 
dan verwacht. Bij de uitvoering van toekomstige projecten zal hier rekening mee worden 
moeten gehouden. 

Om een beeld te krijgen van het type vragen zijn in onderstaand de pilot en mogelijk 
toekomstige pilots ingedeeld naar de didactische toepassingen van games zoals 
beschreven in hoofdstuk twee. 

 Didactische toepassingen: 
 

(Mogelijke) pilots: 

Leer-

omgeving 

Studie-

object 

Instructie-

middel 

Pilot bij lerarenopleiding over 
educatieve games 
 

 X  

UBU: practica-game 
 
    

  X 

BIO: Prisoners dilemma in Active 
Worlds 
   

  X 

GW: Rules of Play naar/in andere 
online games, uitwerken gebruik spel-
principes in gemixte on/offline context  

X   

GNK: virtuele operaties 
 
 

  X 

OWK: gebruik van gaming 
 
 

 X  

DGK: klinische lessen als innovatief 
game 
 

  X 

REBO: Games binnen Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap 
 

  X 

 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat binnen de Universiteit Utrecht interesse is in elk 
van de drie didactische toepassingen. Verondersteld kan worden dat de interesse in 
educatieve games als instructiemiddel het grootst is.  
Een specifieke toepassing van educatieve games als instructiemiddel zijn de simulaties. 
De vraag van geneeskunde omtrent virtuele operaties valt daaronder.  
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6. Kennisdisseminatie  

   
6.1    Inleiding  
Dit project heeft tot doel bij te dragen aan de kennis en ervaring omtrent educatieve 
games als middel om het onderwijs te verbeteren. De antwoorden op de centrale vragen 
en de daarvoor ondernomen acties hebben geleid tot een reeks aan bevindingen die 
docenten, opleidingsmanagers en onderwijsontwikkelaars kunnen helpen bij keuzes om 
games al dan niet in hun onderwijs in te zetten. Deze bevindingen zijn gedurende dit 
project verspreid via diverse workshops, presentaties en publicaties. Daarnaast is een 
UU-website ontwikkeld,te raadplegen via http://www2.ivlos.uu.nl/ictexpertisecentrum/, 
waarop de in dit project opgedane expertise ontsloten is. 
Een overzicht en beschrijving van zowel de website als de overige activiteiten om kennis 
te ontsluiten, is te vinden in dit hoofdstuk. Een overzicht van de publicaties is te vinden 
in de bijlage.   
   
6.2    Workshops en presentaties  
1.   Er is een workshop ontwikkeld voor docenten en opleidingsmanagers die 
geïnteresseerd zijn in de toepassing van educatieve games binnen de UU. Dit betreft 
een speciaal voor de Universiteit Utrecht op maat gemaakt ontwerp, waarbinnen ruimte 
is voor specifieke behoeften van faculteiten/opleidingen. Belangstellenden voor deze 
workshop kunnen contact opnemen met het ICT Expertisecentrum.  
   
2.   Er zijn twee Second Life lunches georganiseerd voor belangstellenden op 
respectievelijk 21 juni en 12 juli 2007. Tijdens deze lunches is besproken welke 
mogelijkheden en kansen virtuele omgevingen bieden voor het onderwijs, vaak met 
behulp van voorbeelden. Door te kiezen voor het onderwerp ‘Second Life’ wordt 
ingesprongen op de actualiteit met het doel docenten en opleidingsmanagers te bereiken 
die wellicht niet bereikt zouden worden wanneer het alleen over gaming zou gaan. 
Doelstellingen van deze bijeenkomsten waren verhogen van bewustzijn en kennis over 
gaming/virtuele werelden in het onderwijs.    
Meer informatie is te vinden op http://www.edusite.nl/edusite/nieuws/17571 en op 
http://www.slideshare.net/ReneeF/second-life-lunch-university-of-utrecht.    
 
3.   Er is op 14 november 2007 een presentatie gegeven over educatieve games in het 
hoger onderwijs op de SURF Onderwijsdagen. Doelstellingen van de presentatie zijn:  
A. Deelnemers kennis laten maken met de voor- en nadelen van het zelf ontwikkelen 
games ontwikkelen binnen het onderwijs (door studenten).   
B. Ideevorming over de nieuwe toepassingen van gaming binnen het onderwijs.   
Aan de orde komen vragen als:  

- Voor welke doelgroepen zou het zelf ontwikkelen van games ook geschikt zijn? 
Waarom wel/niet?   

- Welke vakgebieden lenen zich goed voor het zelf ontwikkelen van games?   
- Wat betekent dit voor de rol van de docent?   
- Wat zijn succesfactoren c.q. aandachtspunten?   

C. Visievorming over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gaming binnen het 
onderwijs    

- Wat verwacht je hiervan over twintig jaar?  
- Welke invloed zullen technologische ontwikkelingen hebben op de inzet van 

gaming (en dan met name het zelf ontwikkelen van games)?   
   
De gehele presentatie is op video gezet en via streaming video te zien op 
https://connect.surfgroepen.nl/p27191453/. De sheets zijn te bekijken 
op http://www.slideshare.net/ReneeF/gaming-onderwijsdagen-surf.   
 
4.    Er is een préconference verzorgd over virtuele werelden tijdens de SURF- 
Onderwijsdagen op 13 november 2007. Deze workshop was bedoeld voor docenten, 
ICTO-adviseurs, opleidingsmanagers en opleidingsontwikkelaars binnen het hoger 
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onderwijs. De sheets van de presentatie zijn te vinden op 
http://www.slideshare.net/ReneeF/virtuele-werelden-rf/.  
 
5.    Er is op 15 november 2007 een presentatie gegeven tijdens het NVB Jaarcongres in 
Ede, voor mensen werkzaam in bibliotheken in het hoger onderwijs. Deze presentatie is 
gebaseerd op de presentatie bij de SURF-Onderwijsdagen en derhalve te vinden op 
http://www.slideshare.net/ReneeF/virtuele-werelden-rf/.  
 
6.    Er is op 20 november 2007 bij de Universiteit van Amsterdam een workshop 
gegeven over virtuele werelden tijdens het ICTO-symposium 'Sugababes en superdudes'. 
Deze presentatie is bedoeld voor met name docenten, opleidingsmanagers en 
onderwijsadviseurs. De sheets zijn gebaseerd op de presentatie bij de SURF-Onderwijs-
dagen en derhalve te vinden op http://www.slideshare.net/ReneeF/virtuele-werelden-rf/.  
 
7. Er is op vrijdag 16 november 2007 een presentatie gegeven bij het congres "Bruggen 
Bouwen 6 Leerzinwekkend Inspirerend en Motiverend Onderwijs". De doelgroep betreft 
docenten, opleidingsmanagers en opleidingsontwikkelaars voor met name het voortgezet 
onderwijs. De presentatie is te vinden op http://www.slideshare.net/ReneeF/bruggen-
bouwen-rf/.  
 
8. Er staat op 21 februari 2008 een presentatie gepland van de U-raad voor een 
symposium over gaming voor docenten, studenten, opleidingsmanagers en onderwijs-
ontwikkelaars op. Tijdens deze presentatie zullen onder andere de bevindingen uit deze 
rapportage aan de orde komen.  
     
Meer informatie over bovengenoemde bijeenkomsten is te vinden in bijlage 6.    
   
6.3 Publicaties  
Om de opgedane kennis over gaming in het onderwijs te verspreiden, zijn ook diverse 
publicaties geschreven:   
 
Wetenschappelijke publicaties: 
Akkerman, S., Huizenga, J., & Admiraal, W. (submitted). Learning history by 
storification: a mobile game in and about medieval Amsterdam. Computers & Education. 
 
Vakpublicaties:    
- Filius, R.M. (2007). "Een wereld te winnen! Leermogelijkheden van virtuele 

werelden." Opleiding en Ontwikkeling, jaargang 20, nr. 11, pp. 19-23.    
- Filius, R.M. en van der Kraats, R. (2008). "Gaming binnen Taalonderwijs". Van 12-18. 

Gepland voor juni 2008.    
   
Weblogartikelen:    
- Filius, R.M. (2007) Serie over Virtuele Werelden. Frankwatching. 
Deel 1: Betrapt in het Habbo Hotel (9 september 2007) 
Deel 2: College volgen in Second Life (10 september 2007) 
Deel 3: Een wereld te winnen (16 september 2007) 
Deel 4: Angstaanjagend echt (24 september 2007) 
Deel 5: Wat leren virtuele werelden ons? (04 oktober 2007)    
     
 
6.4    Beschrijving van de website  
Op basis van de bevindingen uit de literatuur, inventarisatie, pilots en onderzoek is een 
website ontwikkeld waarin alle opgedane expertise wordt ontsloten. De website bestaat 
uit:   
- Richtlijnen en adviezen voor toepassing binnen het onderwijs voor docenten en 

opleidingsmanagers;    
- Professionaliseringsaanbod voor docenten en opleidingsmanagers van de UU die 
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geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van educatieve games in het hoger 
onderwijs;    

- (Verwijzingen naar) geschikte games voor de UU, inclusief voor- en nadelen, 
voorbeelden en contactpersonen;    

- Pilotprojecten; 
- Publicaties over educatieve games; 
- Naslagwerk over educatieve games; 
- Aanbevelingen voor verder onderzoek.    
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7. Conclusies, advies en aanbevelingen  
 
7.1    Inleiding   

Bij de opzet van dit project zijn drie centrale vragen gesteld. Op basis van de activiteiten 
die vermeld zijn in deze rapportage, komen we tot antwoorden die hieronder achtereen-
volgens worden genoemd.    
1. Wat wordt er op dit moment gedaan aan het gebruik van gaming binnen het onderwijs 

van de Universiteit Utrecht? (paragraaf 7.2)   
2. Welke games zijn geschikt en beschikbaar voor de Universiteit Utrecht? (paragraaf 

7.3) 
3. Wat zijn mogelijkheden voor gaming in het onderwijs van de Universiteit Utrecht? 

(paragraaf 7.4) 
 
Vervolgens worden een aantal conclusies getrokken en worden aanbevelingen gegeven. 
     
Dit project heeft tot doel bij te dragen aan de kennis en ervaring omtrent educatieve 
games als middel om het onderwijs te verbeteren. De antwoorden op de centrale vragen 
en de daarvoor ondernomen acties hebben geleid tot een reeks aan bevindingen die 
docenten, opleidingsmanagers en onderwijsontwikkelaars kunnen helpen bij keuzes om 
games in hun onderwijs in te zetten. Deze bevindingen zijn gedurende dit project 
verspreid via diverse workshops, presentaties en publicaties. Daarnaast is een UU- 
website ontwikkeld, te raadplegen via http://www2.ivlos.uu.nl/ictexpertisecentrum/, 
waarop de in dit project opgedane expertise ontsloten is. 
   
7.2    Inventarisatie  

De eerste onderzoeksvraag luidt als volgt: “Wat wordt er op dit moment gedaan aan het 
gebruik van gaming binnen het onderwijs van de Universiteit Utrecht?”.  
Deze inventarisatie heeft zes situaties opgeleverd waarin games in het onderwijs worden 
ingezet, namelijk:    
- Onderwijs in World of Warcraft bij Geesteswetenschappen;   
- Onderwijs in Second Life bij Geesteswetenschappen;   
- Simulatie van de noodslachting bij Diergeneeskunde;  
- De virtuele apotheker bij Farmacie; 
- Leren over games en mediacultuur bij Geesteswetenschappen; 
- Rekenspelletjes bij het Freudenthal Instituut. 
De beschrijvingen van deze situaties staan in hoofdstuk twee en bijlage drie. Daarnaast 
is gedurende het project een pilot uitgevoerd bij de lerarenopleiding van het IVLOS. Deze 
is beschreven in hoofdstuk vijf.  
 
Uit de inventarisatie blijkt dat games binnen de UU drie soorten didactische toepassingen 
kennen, namelijk de game als leeromgeving, studieobject en instructiemiddel. 
 
De volgende faculteiten/onderdelen van de UU gaven aan interesse te hebben in een 
project rondom de inzet van games in het onderwijs, maar dit bleek niet te passen 
binnen de planning van dit specifieke project over educatieve games:     
- Universiteitsbibliotheek: practica-game;    
- Biologie: Prisoners dilemma in Active Worlds);    
- Geesteswetenschappen: Rules of Play in Active Worlds;    
- Geneeskunde: virtuele operaties;    
- Onderwijskunde: gebruik van gaming.   
Een omschrijving van de specifieke interesses is te vinden in hoofdstuk vijf.     

7.3    Geschikte en beschikbare games  

In hoofdstuk drie en bijlage vijf is een overzicht te vinden van 18 games die geschikt en 
beschikbaar bevonden zijn voor implementatie in het onderwijs van de Universiteit 
Utrecht. Alle games zijn beoordeeld op een aantal criteria, die samen de geschiktheid 
bepalen. Dit zijn: 
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- Relevantie van de leerdoelen voor het hoger onderwijs; 
- Kosten in verhouding tot de kwaliteit van de game; 
- Doelgroep is (deel van) de studenten van het hoger onderwijs; 
- Content is relevant voor het hoger onderwijs; 
- Randvoorwaarden van de game zijn niet dusdanig dat ze gebruik in het hoger 

onderwijs in de weg staan;  
- Duur van de game is passend voor gebruik binnen het hoger onderwijs; 
- Voor- en nadelen zijn in verhouding tot het verwachtte resultaat van de game; 
- Beschikbare toepassingen en opgedane ervaringen binnen het hoger onderwijs in 

Nederland. 
 
Een kanttekening hierbij is dat het onmogelijk blijkt om te streven naar volledigheid of 
naar 'de best geschikte' voorbeelden. De kans is groot dat, bij het printen van dit 
verslag, er alweer nieuwe en betere games uitgebracht worden. Het overzicht in dit 
verslag is dan ook vooral bedoeld als lijst met suggesties voor docenten en opleidings-
managers. Tevens vormen ze een illustratie van de manier waarop games ingezet 
kunnen worden in het onderwijs.  
 
7.4    Toekomstmogelijkheden  

De derde onderzoeksvraag is gericht op de mogelijkheden van educatieve games in het 
onderwijs van de Universiteit Utrecht. 
 
Tijdens dit project is gebleken dat er veel interesse is in educatieve games en dat er 
hoge verwachtingen zijn. Dit kan verklaard worden vanuit de veranderende jeugd en 
maatschappij, waarin ICT en specifieke gaming een steeds nadrukkelijkere rol in de 
samenleving heeft gekregen.  
 
Er is nog weinig empirisch onderzoek gedaan naar educatieve games in het hoger 
onderwijs. Het weinige onderzoek laat zien dat een educatieve game wel degelijk 
verschillende soorten leerwinsten kan hebben, zoals leiderschapskwaliteiten, strategisch 
denken, innovatie, creativiteit, inhoudelijke kennis maar ook organisatievaardigheden en 
samenwerking. Bovendien wordt een grotere motivatie en betrokkenheid geconstateerd. 
Er zijn echter ook tegenstrijdige resultaten zichtbaar.  
 
Gezien de grote verschillen in de onderzoeken naar en ervaringen met games wat betreft 
de verschillende onderwijscontext waarin de game wordt onderzocht (secundair versus 
hoger onderwijs), het soort game (online of niet, mobiel of niet, type media, game 
genre), maar met name ook de specifieke invulling van de didactiek (mate van begelei-
ding, structuur, instructie, werkvormen e.d.), lijkt het niet zinvol om op zoek te blijven 
gaan naar algemene uitspraken. Resultaten worden al snel onvergelijkbaar en men kan 
stellen dat het niet goed is te blijven steken bij de vraag of de educatieve game wel of 
geen leerwinsten heeft. Er blijkt immers geen sprake te zijn van één educatieve game.  
 
Daarnaast lijkt het praten over wel of niet erg zwart-wit. De suggestie voor verdere 
exploratie en onderzoek is dan ook eerder te kijken naar de vraag: op welke manier en 
onder welke (didactische) voorwaarden kunnen bepaalde typen spellen bepaalde leer-
winsten opleveren? Hoe kunnen we educatieve games dusdanig inrichten dat we het 
gewenste leereffect krijgen? Welke interventies op welke manier en op welk moment 
leiden tot het gewenste resultaat? 
 
Factoren die leerwinst beïnvloeden 
Als het niet om de vraag meer gaat of er games moeten worden ingezet of niet, maar 
veeleer om de vraag hoe games zodanig kunnen worden ingezet dat zij tot leerwinst 
kunnen leiden, is het van belang te achterhalen welke factoren de leerwinst beïnvloeden. 
Op basis van de inventarisatie, pilot en het literatuuronderzoek concluderen we dat het 
gaat om factoren die te maken hebben met de specifieke game, de docent, de doelgroep, 
didactiek, de wijze waarop de game wordt ingezet in het onderwijs (implementatie) en 
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praktische mogelijkheden. Deze factoren lichten we hieronder toe. 
 
- Type game: gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en inhoudelijke relevantie lijken 

vooral van belang.  
- Implementatie van de game in het onderwijs: De methode en de inhoud van het 

onderwijs staat meestal lang van te voren vast. De inzet van een game is gemakke-
lijker wanneer het aansluit bij een al geplande onderwijsmethode. Als dit niet het 
geval is, moet de game lang vooraf gepland worden. Er is vaak geen plaats voor in 
het standaard curriculum, en het vergt ook didactische en technische voobe-
reidingen.  

- Didactiek: Er zijn een aantal praktische aspecten waar in de didactiek bij een 
educatieve game rekening mee moet worden gehouden, zoals voorbereidingstijd, het 
leren kennen van het spel, voldoende reflectietijd en fysieke ruimte en middelen. 
Verder is van belang dat de docent aangeeft welke plek de game heeft binnen het 
onderwijs (zodanig dat de game niet als losstaand element wordt ervaren) en dat er 
duidelijke instructie wordt gegeven.  

- Rol van de docent: Op basis van de interviews en de inventarisatie kan voorzichtig 
worden geconcludeerd dat veel docenten momenteel niet op de hoogte zijn van 
beschikbare en geschikte educatieve games. Als de Universiteit Utrecht vaker gebruik 
wil maken van educatieve games, wordt geadviseerd om gemotiveerde docenten te 
ondersteunen bij het selecteren van geschikte games. 
Voorts blijkt de rol van de docent essentieel bij de inzet van educatieve games. Die 
rol verschuift nog meer van inhoudelijke expert naar begeleider. Dit betekent dat een 
docent bereid moet zijn om tijd te investeren, enige ICT-kennis moet bezitten, zich 
niet snel uit het veld moet laten slaan door praktische belemmeringen en bij voorkeur 
over een ‘open mind’ beschikten. 

- Doelgroep: Voor wat betreft de mogelijkheden van games, blijkt uit de literatuur, de 
inventarisatie, de pilots en de interviews met experts dat er veel en hoge 
verwachtingen zijn van educatieve games ten aanzien van het leereffect en de 
aansluiting met de doelgroep (de komende generatie studenten). Deze verwachtingen 
sluiten goed aan bij de constructivistische leertheorieën. Verwacht wordt dat 
educatieve games zullen leiden tot een grotere motivatie en betrokkenheid. 
Het creëren en behouden van een intrinsieke motivatie is van belang voor het leer-
effect van de student. Hiertoe moet de student een actieve rol innemen tijdens de 
game. Er wordt zelfs gepleit voor het zelf laten maken van spellen door studenten. 

- Praktische mogelijkheden: Alle digitale educatieve games vereisen de beschikbaar-
heid van een geschikte computer. In de praktijk wordt het gebruik van educatieve 
games regelmatig belemmerd door technische beperkingen van de game (zoals een 
slechte interface, geen mogelijkheid tot voice over IP) en van de computer (zoals 
firewallbeperkingen, slechte verbindingen, te weinig geheugen en ongeschikte 
videokaarten). 

 
Zelf maken van games 
Uit de literatuur blijkt dat het zelf maken van games vanuit onderwijskundig oogpunt als 
zeer leerzaam wordt gezien (Van den Berg, Van der Meijden & Mulder, 2007; Van den 
Berg & Simons, 2007). In de pilot die in het kader van dit project is uitgevoerd is 
geëxperimenteerd met het zelf ontwerpen van games. Hier bleek niet duidelijk uit dat het 
leereffect groter of kleiner is dan bij het spelen van games. Wel rapporteerden studenten 
leereffecten als het bewust nadenken over de inzet van educatieve games, plannen, 
creatief en motiverend denken, anticiperen op reacties van leerlingen en hoe de game 
(en elk onderwijsleermiddel) moet aansluiten bij onderwijs en toetsing. Ook gaven ze aan 
het boeiend te vinden om op een andere manier met de inhoud van de lesstof om te 
gaan dan gebruikelijk. 
 
Tegenover het potentiële leervoordeel van het zelf maken van games, staan echter een 
aantal voordelen van het gebruik maken van bestaande games. Bij de inzet van 
bestaande games kan geprofiteerd worden van ervaringen die al opgedaan zijn. 
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Bovendien heeft de ontwikkelaar of docent bij de inzet van een bestaande game vaak 
weinig technische expertise nodig. Daarbij komt dat met name het zelf ontwikkelen van 
een game erg tijdsintensief en duur is. Zelfs relatief eenvoudige spellen vragen om een 
ontwikkelingstijd van enkele maanden, waarbij een game designer, programmeurs en 
grafici full-time aan een spel werken. Maar in de inhoudelijke afweging blijft het nadeel 
van een bestaande game dat je als docent of speler minder invloed kunt uitoefenen op 
de game en bijvoorbeeld de leerstof of werkvormen die erin aan de orde komen.  
Wanneer toch gekozen wordt voor het zelf ontwikkelen van games, is het aan te raden 
om te kiezen voor een al bestaande omgeving, waarin nog vrijheidsgraden zijn in het 
aanpassen van de lesstof, en specifieke werkvormen. Een aantal virtuele werelden lenen 
zich daar uitstekend voor (Filius, 2007). Een andere mogelijkheid is het aangaan van 
samenwerkingsverbanden met andere instellingen of organisaties om expertise, kosten 
en inspanningen te delen.  

7.5  Advies ten aanzien van de inzet van educatieve games 

De Universiteit Utrecht kan educatieve games momenteel op drie verschillende wijzen in 
het onderwijs inzetten, te weten: 

1. Studenten reeds beschikbare games laten spelen 
Er is een grote hoeveelheid geschikte games beschikbaar voor het hoger onderwijs. 
Degene die de inzet van games overweegt, wordt aangeraden eerst na te gaan of al 
games beschikbaar zijn voor de betreffende leersituatie via websites als http:// 
www.game-simulatiewegwijzer.nl/ en http://www.games2learn.nl/wiki/Games-HO. 

2. Maken van games 
Wie een educatief game wil inzetten, kan ook een game (laten) maken. Wanneer een op 
maat gemaakt game de voorkeur heeft, wordt geadviseerd om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van al beschikbare gameplatforms en software, zoals http:// 
www.halfbakedsoftware.com/ en http://www.game-maker.nl/, zie hoofdstuk drie. 
 
Het door studenten zelf games laten maken, wordt vanuit onderwijskundig perspectief als 
zeer leerzaam beschouwd. Studenten rapporteren leereffecten op gebied als plannen, 
creatief en motiverend denken, anticiperen op reacties van leerlingen en hoe de game 
(en elk onderwijsleermiddel) moet aansluiten bij onderwijs en toetsing. Ook geven ze aan 
het boeiend te vinden om op een andere manier met de inhoud van de lesstof om te 
gaan dan gebruikelijk en bewust na te denken over de inzet van educatieve games. 
 
Geadviseerd wordt om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen 
studierichtingen als onderwijskunde, informatica, mediagebruik en grafisch ontwerp. 
Hierdoor krijgen studenten de kans om zelf mee te werken aan het volledige proces van 
de totstandkoming van een educatieve game, wat naar verwachting meer overzicht tot 
gevolg heeft. Hierdoor leren studenten om in de toekomst tijdens het ontwikkelproces 
van een game beter te anticiperen op de activiteiten van de andere disciplines. 
 
Wie overweegt studenten zelf games te laten maken, adviseren we om gebruik te maken 
van de ervaringen uit de pilot en het beschikbare onderwijsmateriaal op de website. 
 
3. Experimenteren in het onderwijs 
Vanuit de Universiteit Utrecht zijn diverse initiatieven op het gebied van onderzoek naar 
educatieve games, zoals beschreven in hoofdstuk twee. Er is behoefte aan meer 
theorievorming rondom het gebruik van educatieve games in het hoger onderwijs. 
Geadviseerd wordt om een nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen 
onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking kan enerzijds vorm krijgen door het 
creëren van plekken in het onderwijs waarbinnen geëxperimenteerd kan worden ten 
behoeve van het onderzoek. Potentiële plekken zijn genoemd in hoofdstuk vijf. Belangrijk 
daarbij is om met betreffende docenten in gesprek te blijven en af te stemmen in 
hoeverre ideeën binnen het onderzoek werken in de praktijk van het onderwijs.  
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De samenwerking tussen onderzoek en onderwijs kan anderzijds vorm krijgen door de 
toepassing van binnen onderzoek opgedane inzichten in de praktijk van het onderwijs. 

7.6 Aanbevelingen  

Er zijn veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van educatieve games. Het is van 
belang om die ontwikkelingen te volgen en er waar mogelijk een actieve bijdrage aan te 
leveren om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en om een goede concurrentie-
positie te behouden ten opzichte van andere instellingen binnen het hoger onderwijs. 

Educatieve games verschillen onderling sterk en er zijn ook specifieke leerwinsten te 
benoemen voor verschillende spellen. Het is daarom belangrijk om niet alleen te blijven 
spreken en kijken naar ‘de educatieve game’. Om docenten en opleidingsmanagers te 
ondersteunen wanneer zij games willen inzetten, is nader onderscheid naar verschillende 
soorten games en hun mogelijkheden wenselijk. Dit kan worden uitgevoerd door 
onderwijsadviseurs en beleidsmedewerkers op het gebied van onderwijsinnovatie binnen 
faculteiten of door het IVLOS. 

Aanbevolen wordt om interdisciplinaire samenwerkingsverbanden op te zetten om 
studenten vanuit meerdere studierichtingen zelf games te laten maken. Desgewenst zou 
het IVLOS het initiatief en de coördinatie op zich kunnen nemen. 

Aangezien nog weinig empirisch onderzoek naar de mogelijkheden van educatieve games 
in het hoger onderwijs is gedaan, is er een grote behoefte aan meer theorievorming 
rondom het gebruik van educatieve games in het hoger onderwijs. Voor de inzet in het 
onderwijs wordt aanbevolen om vooral te onderzoeken welke spelelementen games 
leerzaam maken, waarom en op welke wijze deze spelelementen te beïnvloeden zijn. 
Aanbevolen wordt om gericht aandacht te (blijven) besteden aan de inzichten die dit 
onderzoek oplevert en die gebruikt kunnen worden voor de inzet in het onderwijs aan de 
Universiteit Utrecht. Tegelijkertijd wordt geadviseerd om binnen het onderwijs plaatsen 
te creëren om te experimenteren ten behoeve van het onderzoek. Geadviseerd wordt om 
dit op te nemen in het Strategische Plan van de Universiteit Utrecht. 
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- Slingerland, M. (2007). Onderwijskundig ontwerp en advisering: Digital Game-Based 
Learning: literatuuronderzoek naar de inzet van serious gaming in hoger onderwijs en 
bedrijfsopleidingen. Masterstudie in opdracht van Stoas Learning. Universiteit 
Utrecht.     
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Gebruikte websites ten behoeve van de inventarisatie: 

 
- Bedrijf in Balans, beschrijving van de game. Geraadpleegd op 17 januari 2008, op de 

website van http://www.game-bedrijf-in-balans.nl/. 
- Clark Aldrich. Geraadpleegd op 19 januari 2008, op de website van  

http://clarkaldrich.blogspot.com/search/label/Simulation%20Case%20Studies%20an
d%20Anecdotes. 

- Co-lab Universiteit Twente, Flyer. Geraadpleegd op 18 janauri 2008, op de website 
van http://colab.edte.utwente.nl/documents/WEM_flyerfinal.pdf. 

- Cyberdam, Wiki Cyberdam. Geraadpleegd op 28 december 2007, op de website van 
http://www.cyberdam.nl/mod/wiki/view.php?wid=10&userid=0&groupid=0&page=Cy
berdam. 

- Edusite. Geraadpleegd op 28 december 2007, op de website van 
http://www.edusite.nl/edusite/specials/17335. 

- FURL Margreet van den Berg, Simschool. Geraadpleegd op 15 januari 2008, op de 
website van http://www.furl.net/item/12809771. 

- Game en simulatie wegwijzer, Voorbeelden. Geraadpleegd op 18 januari 2008, op de 
website van http://www.geocities.com/ip_84/documenten/Versie_1_PvA.doc. 
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- Gamefreaks, Democracy. Geraadpleegd op 18 januari 2008, op de website van 
http://gamefreaks365.com/review.php?artid=780. 

- Games2learn, Sieberdam, Rocs. Geraadpleegd op 28 december 2007, op de website 
van http://www.games2learn.nl/wiki/Sieberdam/ROCS. 

- Games2learn, Democracy. Geraadpleegd op 28 december 2007, op de website van 
http://www.games2learn.nl/wiki/Democracy. 

- Games2 learn, Infogame. Geraadpleegd op 28 december 2007, op de website van 
http://www.games2learn.nl/wiki/Infogame. 

- Games2learn, Bedrijf in Balans. Geraadpleegd op 17 januari 2008, op de website van 

http://www.games2learn.nl/wiki/Bedrijf  in  Balans. 
- Geocities, Plan van Aanpak. Geraadpleegd op 20 januari 2008, op de website van 

http://www.geocities.com/ip_84/documenten/Versie_1_PvA.doc. 
- Gimmics. Geraadpleegd op 20 januari 2008, op de website van 

http://www.gimmics.nl/. 
- Goodpractices, Diagnost. Geraadpleegd op 20 januari, op de website van 

http://goodpractices.surf.nl/docs/gp/recensiediagnost.htm. 
- ICT en Onderwijs, Margreet van den Berg. Geraadpleegd op 15 januari 2008, op de 

website van http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/2006/11/simschool.html. 
- Infolab, Outline of infogame. Geraadpleegd op 28 december 2007, op de website van 

http://infolab.uvt.nl/~casimir/RC_INFOG.HTM. 
- Infolab UVT, Mageur. Geraadpleegd op 20 januari 2008, op de website van 

http://infolab.uvt.nl/~casimir/RC_MAGEU.HTM. 
- Jij voor de klas. Geraadpleegd op 20 januari 2008, op de website van 

http://www.jijvoordeklas.nl/. 
- NRC, Gamen voor de vrede. Geraadpleegd op 20 januari 2008, op de website van 

http://www.nrc.nl/media/article505749.ece.  
- Open Universiteit, Diagnost. Geraadpleegd op 17 januari 2008, op de website van 

http://www.ou.nl/eCache/DEF/22/579.html. 
- Pharm UU Rhijnstede. Geraadpleegd op 20 januari 2008, op de  website van 

http://www.pharm.uu.nl/rijnstede/. 
- Rematch, onderwijs. Geraadpleegd op 15 januari 2008, op de website van 

http://www.rematch-il.nl/?option=com_content&task=blogcategory&id=4&Itemid=13 
- Rocs, Introductie Sieberdam Rocs. Geraadpleegd op 28 december 2007, op de 

website van http://rocs.uvt.nl/simulation/object/rc-003.  
- RVU, HKU. :Geraadpleegd op 15 januari 2008, op de website van 

http://www.rvu.nl/hku/. 
- Simschool. Geraadpleegd op 20 januari 2008, op de website van 

http://simschool.org/. 
- Simulearn. Geraadpleegd op 20 januari 2008, op de website van 

http://www.simulearn.net/leadership_training/leadership_training.html. 
- Surf, Good practices; Spoorzone Sieberdam een simulatiespel bij bestuurskunde. 

Geraadpleegd op 28 december 2007, op de website van  
http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/264.  

- Surfnet Videoportal. Geraadpleegd op 20 januari 2008, op de website van  
http://video.surfnet.nl/info/praktijk/artikel_content.jsp?objectnumber=107075. 

- Tygron, Ventum online. Geraadpleegd op 20 januari 2008, op website van 
http://www.tygron.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=50. 

- Universiteit Twente, Innobus. Geraadpleegd op 20 januari 2008, op de website van 
http://www.utwente.nl/du/Projecten/Innobusinfo.doc/  

- Ventum Online. Geraadpleegd op 19 januari 2008, op de website van  
- http://www.ventum.nl/. 
- Virtual U. Geraadpleegd op 20 januari 2008, op de website van http://www.virtual-

u.org/index.asp. 
ZAP. Geraadpleegd op 19 januari 2008, op dewebsite van 
http://zap.edte.utwente.nl/zaps/Titel/titel.jsp. 
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Bijlage 1. Games voor het hoger onderwijs  

Er zijn enorm veel verschillende games voor het hoger onderwijs die op dit moment 
(januari 2008) geschikt zijn. Op de wiki http://www.games2learn.nl/wiki/Games-HO en 
op de simulatiewegwijzer wordt beiden een lijst bijgehouden van relevante games. De 
informatie op beide bronnen is soms beperkt of onvolledig. Hieronder wordt een overzicht 
met een korte beschrijving gegeven van een aantal games die geschikt en beschikbaar 
zijn voor het hoger onderwijs.  

Overigens wordt met dit overzicht niet gestreefd naar volledigheid. Dit zou onmogelijk 
zijn omdat er voortdurend nieuwe en soms betere games worden ontwikkeld. 

1. Sieberdam Rocs/ Cyberdam Zie http://www.sieberdam.nl/. 

 

Vakgebied 

Rechten, Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde. 

Beschrijving  
Cyberdam (voorheen Sieberdam) is de naam van een virtuele stad voor het hoger 
onderwijs bij wijze van decor voor concrete simulaties. Cyberdam bestaat uit een 
interactieve stadsplattegrond waarop een 100-tal instanties en bewoners te vinden zijn. 
Het is aanvankelijk ontworpen voor het academisch rechtenonderwijs, maar wordt ook in 
andere opleidingen gebruikt (website cyberdam). Sieberdam maakt gebruik van de 
recent ontwikkelde programmatuur ROCS (RechtenOnline Community Service) (bron 
website games2learn: http://www.sieberdam.nl/). 

Docenten kunnen zelf hun modellen ontwikkelen, maar ook gebruik maken van door 
anderen ontwikkelde modellen. Een simulatie bestaat uit een scenario of script, dat door 
de docent wordt geschreven. De docent abstraheert bijvoorbeeld vanuit een bestaande 
casus of opdracht. Een scenario bestaat uit rollen, taken en toestanden. ROCS omvat een 
auteurssysteem waarmee een docent een geschreven scenario in beginsel zelf kan 
invoeren, daarbij rollen kan aanmaken en toewijzen. Door een opeenvolging van vooraf 
omschreven taken uit te voeren komen de spelers in de simulatie steeds in een volgende 
toestand. De docent is in beginsel geheel vrij met betrekking tot de inhoud, vorm, 
omvang en duur van de simulatie (website ROCS).  
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Leerdoelen  

De leerdoelen van Cyberdam kunnen zeer uiteenlopen per game. Doelen die passen bij 
Cyberdam zijn: samenwerkend leren stimuleren, casus met een hoge(re) realiteitswaarde 
inbrengen in het academisch onderwijs, vaardigheden ontwikkelen, zoals het construeren 
van een relevant feitencomplex, het ontwikkelen van zoekstrategieën, van 
onderhandelingsvaardigheden, van communicatie en andere interactie ('peer review') 
met medestudenten en met externe deskundigen (website Cyberdam, 2007).  Het gaat 
er vooral om dat de student leert door te doen in een realistische omgeving.  

 
Op de website van Cyberdam staan reeds 18 games beschreven die tot nu toe in 
ontwikkeling zijn:  
Non Profit, INHOLLAND  
Solliciteer ze!, Hogeschool Rotterdam  
Safe Areas, Hogeschool Utrecht  
Visie, Hogeschool Utrecht  
Rechte Spoor, TU Delft / Erasmusuniversiteit Rotterdam  
3D, TU Delft  
Digital Rights, Universiteit Leiden  
Cohesie Wijk, INHOLLAND  
Community Art, Hogeschool Rotterdam  
Cultural Convergence, Hogeschool Rotterdam  
VMBO-docent, Hogeschool Rotterdam  
Privaatrecht, Hogeschool Utrecht  
Dilemma's Hulpverlening, Hogeschool Utrecht  
Wetgevingsproces, OUNL  
Vergunningen, Hogeschool Leiden (e-merge)  
Gezondheidsplein, Haagse Hogeschool (e-merge)  
CC, Universiteit Leiden  
Cybermaribo, Anton de Kom Universiteit van Suriname   
 
Kosten  

Onbekend. 
 

Doelgroep  

De doelgroep verschilt per game. Oorspronkelijk is Cyberdam bedoeld voor het 
academische rechtenonderwijs, maar het is ook geschikt voor allerlei andere opleidingen 
en leeftijden.  
 
Randvoorwaarden  

Geen. 
 

Duur  

De duur van de Cyberdamgames verschilt per game maar de looptijd van een sessie is 
over het algemeen een paar weken.  
 

Voordelen  

De games kunnen totaal vorm gegeven worden zoals de docent dat wil.  
 

Nadelen  

De ontwikkeling van een goede Cybergame vereist veel tijd en samenwerking tussen 
ICT-medewerkers en docenten die over de vakinhoudelijke kennis beschikken. Er moet 
voor gewaakt worden dat de verschillende rollen in de game ongeveer even groot zijn 
(website Surf, 2007).  
  
Links  

www.cyberdam.nl 
http://www.games2learn.nl/wiki/Sieberdam/ROCS 
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http://rocs.uvt.nl/simulation/object/rc-003  
http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/264  
http://www.game-simulatiewegwijzer.nl/ (Zie ook het interview met Sjaak Nouwt op 
deze site). 
http://www.rechtenonline.nl/. 
Contactpersoon bij Rechten: D.Peters@law.uu.nl of dinypeters@ninox.nl  
 
 
2. Democracy  

Zie: http://www.democracygame.com/. 
  

 
 

Vakgebied 

Politicologie, geschiedenis, economie. 
 

Beschrijving  

Democracy is een politiek spel. Het gaat erom dat de student bij de volgende 
verkiezingen meer dan 50% van de kiezers achter zich krijgt om door te spelen. De 
speler kan kiezen in welk land het spel zich moet afspelen. Door te kiezen voor bepaalde 
beleidsmatige oplossingen is het mogelijk om stemmen te winnen binnen de ene 
doelgroep, maar er kunnen tegelijkertijd stemmen verloren worden binnen een andere 
doelgroep. De game laat goed zien welke acties gevolgen hebben voor welke doelgroep 
(zie website games2learn: http://www.games2learn.nl/wiki/Democracy). Inmiddels is er 
ook een Democracy2 uit waarin bepaalde elementen nog beter uitgewerkt zijn.  

Leerdoelen  

De game laat zien dat er veel verschillende belangen tegelijk een rol spelen en hoe 
moeilijk het is om alle verschillende groepen in de samenleving tevreden te maken. 
Bovendien verwerft de speler kennis over de politieke en economische situatie van 
diverse landen waarin gespeeld wordt. Het spel kan bijdragen aan het opwekken van 
interesse doordat het droge karakter van politiek tot leven brengt (zie website 
Democracy: http://www.democracygame.com/).  
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Kosten  

$ 19 (demo = gratis).  
 

Doelgroep  

16 +; VO (laatste jaren) of HO. 
 

Randvoorwaarden  

Geen erg hoge eisen aangezien er grafisch geen spectaculaire zaken gebeuren. Het is 
namelijk een politiek spel (http://www.games2learn.nl/wiki/Democracy).  
 

Duur  

Onbekend. 
 

Voordelen  

Democracy laat de student experimenteren in de politiek. De game heeft een goede 
handleiding/tutorial (http://gamefreaks365.com/review.php?artid=780).  
 

Nadelen  

Geen. 
 

Links  

http://www.games2learn.nl/wiki/Democracy. 
http://gamefreaks365.com/review.php?artid=780. 
http://www.democracygame.com/. 
 
 
3. Infogame  

Zie: http://infolab.uvt.nl/~casimir/RC_INFOG.HTM. 
 

 
  
Vakgebieden 

Informatiekunde, Economie, Bedrijfskunde. 
 

Beschrijving  

Infogame is een spel dat productie en verkoop in een onderneming in detail simuleert. 
Als output krijgen de spelers geen informatie maar alleen gegevens die zij zelf moeten 
bewerken (website games2learn: http://www.games2learn.nl/wiki/Infogame). Infogame 
is ontworpen als een model dat individuele transacties simuleert waardoor het spel 
realistischer is. Centraal staat een firma die een of meerdere producten produceert en 
gemanaged wordt door de speler(s). De speler kan kiezen voor een technologie uit de 
lijst die de game administrator heeft samengesteld. Andere keuzen die de speler heeft 
betreffen investeringen in machines, looneisen, het aantal werknemers, prijs, marketing 
et cetera. Alle keuzen worden gemaakt voor een kwartaal. Gesimuleerde consumenten 
maken vervolgens de keuze tussen de verschillende aanbieders (zie website infolab: 
http://infolab.uvt.nl/~casimir/RC_INFOG.HTM).  
  
Leerdoelen  

Ontwerpen van informatiesystemen.  
  

Kosten  

Gratis voor onderwijsinstellingen. Voor hulp bij implementatie kan een adviestarief 
gevraagd worden.  
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Doelgroep  

Studenten (HBO/WO) Informatiekunde met bedrijfskundige kennis, bedrijfskundigen of 
bedrijfseconomen met belangstelling voor informatica/informatiekunde 
(http://www.games2learn.nl/wiki/Infogame). 
  
Randvoorwaarden  

Geen. 
  

Duur  

Van een dag tot een semester (http://www.games2learn.nl/wiki/Infogame). 
  
Voordelen  

Infogame laat de student experimenteren met productie en verkoop. Het spel heeft 
inhoudelijk een hoog realiteitsgehalte. 
 

Nadelen  

Geen.  
  

Links  

http://www.games2learn.nl/wiki/Infogame.    
http://infolab.uvt.nl/~casimir/RC_INFOG.HTM. 
http://infolab.uvt.nl/~casimir/rc_infor.htm. 
http://infolab.uvt.nl/~casimir/rc_dsf01.htm. 
Contactpersoon: casimir@kub.nl. 
  
 

4. Mageur 

Zie: http://infolab.uvt.nl/~casimir/RC_MAGEU.HTM. 
 

Vakgebieden 

Economie, Bedrijfskunde. 
 

Beschrijving 

Mageur is een management game, dat in een kunstmatige wereld beslissingen van 
holding directies doorrekent (http://www.games2learn.nl/wiki/Mageur). Het vertrekpunt 
is een investeringsmaatschappij die een bepaald kapitaal heeft. De game wordt gebruikt 
door de Eramsus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Tilburg en de Hanze-
hogeschool Groningen (website game en simulatiewegwijzer). Productie en verkoop 
geschieden in Business Units die ook aan andere ondernemingen verkocht kunnen 
worden. Het aantal bedrijfstakken bedraagt minimaal 1 en maximaal 8, per bedrijfstak 
kan een groot aantal kwaliteiten worden geproduceerd en iedere onderneming kan 
maximaal 20 business units en 8 verkoopkantoren en productie-eenheden per business 
unit hebben. De harde bovengrenzen liggen dus zo hoog dat de spelleider alle vrijheid 
heeft om de werkelijke grenzen vast te leggen. Bij de productie kunnen arbeiders uit 
verschillende arbeidsmarkten worden ingezet. Het ingewikkelde en met opzet niet 
gepubliceerde marktmodel biedt de mogelijkheid van nichemarketing. Op het financiële 
vlak zijn beurshandel, aandelenuitgifte en fusies mogelijk. Input en output zijn 
Engelstalig (http://www.games2learn.nl/wiki/Mageur).  
 

Leerdoelen  

Inzicht in de samenhang tussen marketing, productie en financiering in een onderneming 
(http://www.games2learn.nl/wiki/Mageur). 
 

Kosten  

Er is een demo beschikbaar. In principe gratis voor onderwijsinstellingen. Voor begelei-
ding kan een uurtarief worden berekend (http://www.games2learn.nl/wiki/Mageur).  
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Doelgroep  

Het spel vereist inzicht in bedrijfseconomische principes op niveau van minimaal eerste 
jaar HBO of Universiteit (http://www.games2learn.nl/wiki/Mageur). 
 

Randvoorwaarden  

Windows. Excel vereist voor inputmodule.  
Multi-player; programma is berekend op maximaal 30 spelers, maar het aantal zal in de 
praktijk lager zijn. Zowel Nederlandse als Engelse versies beschikbaar 
(http://www.games2learn.nl/wiki/Mageur). 
 

Duur  

Van een dag tot een semester, o.a. afhankelijkheid van de complexiteit van het spel en 
de extra opgaven die naar aanleiding van het spel gegeven worden 
(http://www.games2learn.nl/wiki/Mageur). 
 

Voordelen  

Mageur is een complex en flexibele game die tamelijk goedkoop ingezet kan worden 
(http://infolab.uvt.nl/~casimir/RC_MAGEU.HTM).  
 

Nadelen  

De auteur kan weinig professionele assistentie geven en de game kost veel tijd voor de 
game administrator (http://infolab.uvt.nl/~casimir/RC_MAGEU.HTM). 
 

Links  

http://www.games2learn.nl/wiki/Mageur.    
http://infolab.uvt.nl/~casimir/RC_MAGEU.HTM. 
Contactpersoon: casimir@kub.nl. 
 
 
5. Peacemaker  
zie http://www.peacemakergame.com/  
 

 
 

Vakgebied 

Geschiedenis, Politicologie, Journalistiek, Communicatiewetenschap et cetera.  
 

Beschrijving 

Peacemaker daagt de speler uit om een succesvolle leider te zijn en is geïnspireerd 
door de conflictsituatie tussen Israel en Palestina. De speler kan kiezen om de Palestijnse 
president te 'zijn' of de Israelische minister-president. Het doel is om virtueel vrede te 
brengen in het Midden-Oosten. De game test de vaardigheden en voorkennis, en 
pretendeert dat het lezen van de krant na het spelen van dit spel nooit meer hetzelfde 
zal zijn. De speler moet reageren op gebeurtenissen die gepresenteerd worden 
door nieuwsberichten en foto's (http://www.peacemakergame.com/). 
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Leerdoelen  

Dit politieke spel zou geschikt kunnen zijn om inzicht te krijgen in de complexiteit van 
dergelijke conflicten. Het leert de speler wat de situatie in het Midden-Oosten is en welke 
belangen een rol spelen. Volgens de makers van Peacemaker laten de media altijd een 
eenzijdig beeld zien en door het spelen van het spel worden de verschillende perspectie-
ven begrijpelijker (http://www.nrc.nl/media/article505749.ece). 
 

Kosten  

$ 19,95, demo gratis. 
 

Doelgroep  

Vanaf 13 jaar. 
 

Randvoorwaarden  

Minimaal Windows 2000. 
 

Duur  

Onbekend. 
 

Voordelen  

De game maakt gebruikt van bestaande journalistische beeldgeving, waardoor de game 
een realistisch karakter heeft. 
 

Nadelen  

Geen. 
 

Links  

http://www.nrc.nl/media/article505749.ece.  
http://www.peacemakergame.com/. 
http://en.wikipedia.org/wiki/PeaceMaker_(game). 
http://www.youtube.com/watch?v=LbLmKVQMt-4. 
http://seriousgamessource.com/features/feature_071806_peacemaker.php. 
http://www.peacemakergame.com/video.php?v=gameplay. 

  
 

6. Innobus (simulatiegame voor bedrijfskunde)  
Zie: http://windev.itbe.utwente.nl/innobus/demo/start.htm 
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Vakgebied 

Bedrijfskunde, Economie. 
 

Beschrijving 

De InnoBus case is een realistische bedrijfscase die studenten van verschillende 
opleidingen de mogelijkheid biedt een probleem zoals die in de bedrijfspraktijk voorkomt, 
op te lossen. InnoBus gaat over een Canadees bedrijf dat stadsbussen fabriceert. Het 
bedrijf verkeert in ernstige financiële problemen en wordt geconfronteerd met een 
afnemende markt. De brutomarges staan onder druk en men kampt met een groot 
aantal productieproblemen. Een naderend faillissement is niet uitgesloten... Deze Engels-
talige case wordt gepresenteerd door middel van interviews met de medewerkers van 
een noodlijdend busbedrijf. Documenten zoals jaarrekeningen worden tijdens de 
interviews beschikbaar gesteld. Aan de studenten kunnen allerlei vragen gesteld worden, 
zoals: Wat is de huidige situatie bij Innobus? Hoe is deze situatie ontstaan? Welke 
problemen zijn daarbij te onderkennen? Welke oplossingsrichtingen zijn er mogelijk om 
deze problemen op te lossen? Maak een business plan voor InnoBus (website Surfnet 
videoportal, 2008). 
 
Leerdoelen  

De student kan ervaring opdoen met het analyseren en oplossen van bedrijfskundige 
problemen in de praktijk. 
 
Kosten  

Onbekend. 
 

Doelgroep  

De web-based versie van de case is zeer geschikt zijn om als onderwijsmateriaal voor 
grote groepen studenten (100–200 studenten). Deze versie van de case beschikt over de 
volgende eigenschappen:  
- In de case wordt een bezoek aan een bedrijf zo goed mogelijk gesimuleerd.  
- De studenten kunnen in groepjes van twee tot vier personen aan de case werken.  
- De CPU-tijd (tijd beschikbaar om de case te bekijken) wordt beperkt (website 

Universiteit Twente) 
 

Randvoorwaarden  

Internet browser en Windows Media Player. 
 

Duur  

40 uur (website Surfnet videoportal, 2008). 
 

Voordelen  

De InnoBus case kent maximale interactiviteit en is flexibel inzetbaar. De case maakt 
gebruik van een aantrekkelijke niet-lineaire opzet die studenten random toegang geeft 
tot streaming video’s en documenten. Het is flexibel genoeg om studentgroepen van 
verschillende groottes en verschillende niveaus te bedienen (website Surfnet videoportal, 
2008). 
 

Nadelen  

Geen. 
 

Links  

http://video.surfnet.nl/info/praktijk/artikel_content.jsp?objectnumber=107075. 
http://www.utwente.nl/du/Projecten/Innobusinfo.doc/.  
http://afstuderen.prikpagina.nl/read.php?f=1869&i=303&t=303. 
http://www.games2learn.nl/wiki/Innobus. 
Contactpersoon: Koos Krabbendam (Koos), j.j.krabbendam@utwente.nl. 
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7. Simschool 

Zie: http://simschool.org/ 
 

  
 

Vakgebied 

Lerarenopleiding. 
 

Beschrijving 

Het Engelstalige SimSchool is bedoeld voor mensen die al voor de klas staan. In de gratis 
basisversie kun je een klas aanmaken met 5 leerlingen. Via de laptop op je bureau kun je 
van elke leerling informatie opvragen: hoe zijn persoonlijkheid is, hoe hij graag leert 
(alleen of in teamverband, in een rustige omgeving of juist niet enz.), en wat zijn resul-
taten tot nu toe zijn. Je kunt de leerlingen opdrachten geven (recall task, skill/concept 
task, strategic thinking task en extended thinking task) en je kunt ze toespreken 
(behavioral assertion, - observation en - inquiry, academic assertion, - observation en - 
inquiry). Als je een leerling toespreekt of een taak geeft kun je zien hoe hij daarop 
reageert. Op de site van SimSchool vind je een grote hoeveelheid achtergrondinformatie 
die je helpt om leerlingen de goede taken te geven en ze op de juiste manier te 
ondersteunen. Het materiaal is van hoog niveau: vaak is het geschreven door mensen 
van leraren- of didactiekopleidingen (http://www.furl.net/item/12809771). 
 

Leerdoelen  

Het trainen van de sensitiviteit van de leerkracht en het kunnen onderbouwen van 
verschillende reacties op verschillende leerlingen en situaties. 
 
Kosten  

Er is een gratis versie maar voor wie andere of meer dan 5 leerlingen in zijn klas wil 
hebben is er voor $ 12,00 per jaar een upgrade (http://www.simschool.net/). 
 

Doelgroep  

Studenten van de lerarenopleiding. ‘De game is behoorlijk uitdagend, het is echt niet een 
game die je zomaar eventjes speelt (http://www.furl.net/item/12809771). 
 

Randvoorwaarden  

Geen. 
 

Duur  

Zelf te bepalen. 
 

Voordelen  

Je kunt de game individueel of in groepjes laten spelen en de verschillende situaties 
kunnen gebruikt worden als cases die door de studenten uitgewerkt kunnen worden 
(http://www.furl.net/item/12809771). 
 

 



Onderwijs met Educatieve games bij de Universiteit Utrecht – januari 2008 
 
55 

Nadelen  

Tijdens het spelen krijgt de speler geen inhoudelijke feedback op zijn keuzes. Dit 
verkleint de leerwaarde. 
 

Links  

http://www.furl.net/item/12809771. 
http://www.games2learn.nl/wiki/Simschool. 
http://simschoolresources.edreform.net/. 
http://www.simschool.net/. 
http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/2006/11/simschool.html. 
Contactpersoon: David Gibson: dgibson@vermontinstitutes.org 

 
 

8. Jij voor de Klas 

Zie: http://www.jijvoordeklas.nl/ 
 

 
 
Vakgebied 

Lerarenopleiding. 
 
Beschrijving 

De game is een proeftuin om te kijken of jongeren het onderwijs leuk zouden vinden. 
Tevens wordt er getest hoe studenten op bepaalde situaties zouden reageren (http://ict-
en-onderwijs.blogspot.com/2006/11/simschool.html). De spelers leren door middel van 
de game hoe ze leerlingen moeten motiveren en hoe ze op specifieke situaties moeten 
inspringen.  
 

Leerdoelen  

Een eerste ervaring van het ‘voor de klas staan’. 
 

Kosten  

Gratis. 
 

Doelgroep  

Jongeren die voor hun beroepenkeuze staan en eerstejaarsstudenten van de 
lerarenopleiding.  
 

Randvoorwaarden 

Dit spel is getest op een pc voorzien van Windows 95, 98, 2000, NT4, ME of XP en 
Internet Explorer 5 of hoger, Netscape 6 of hoger. Verder heb je een geluidskaart nodig 
en Flash 6.0 Plugin (deze kun je ook downloaden op de site) 
(http://www.jijvoordeklas.nl/). 
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Duur  

Ongeveer 30 minuten. 
 

Voordelen  

De game geeft een hele directe simulatie van het voor de klas staan. Het wordt aan de 
student duidelijk dat het veel energie kost op om alle leerlingen tegelijk te letten en orde 
te houden. 
 

Nadelen  

De game kent weinig inhoudelijke achtergronden, maar leent zich wel ter illustratie of als 
vermaak. 
 

Links  

http://profielen.hro.nl/oud/24cotxt.htm. 
http://www.jijvoordeklas.nl/. 
http://archief.trouw.nl/artikel?REC=e80a8647ebdefde8044065e9a0539f1b. 
http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/2006/11/simschool.html. 
 
 
9. Leraar Wannabe show 

Zie: http://www.rvu.nl/hku/ 
 

 
 
Vakgebied 

Lerarenopleiding. 
 

Beschrijving 

De game is een proeftuin om te kijken of jongeren het onderwijs leuk zouden vinden. 
Tevens wordt er getest hoe de studenten op bepaalde situaties zouden reageren. De 
spelers leren door middel van de game hoe ze leerlingen moeten motiveren en hoe ze op 
specifieke situaties moeten inspringen (http://ict-en-onderwijs. blogspot.com/ 
2006/11/simschool.html). Het spel kan vooral ingezet worden ter illustratie of als grapje. 
De content is niet erg diepgaand, maar in combinatie met de uitzending over de Leraar 
Wannabe Show die de RVU heeft uitgezonden (http://www.rvu.nl/hku/), geeft het een 
leuke afwisseling. Het spel ‘Jij voor de klas’ is geschikter voor het Hoger onderwijs.  
 

Leerdoelen  

Een eerste ervaring van het ‘voor de klas staan’. 
 
Kosten  

Gratis. 
 

Doelgroep  

Kinderen ter vermaak, jongeren die voor hun beroepenkeuze staan en eerstejaars- 
tudenten van de lerarenopleiding.  
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Randvoorwaarden 

Dit spel is getest op een pc voorzien van Windows 95, 98, 2000, NT4, ME of XP en 
Internet Explorer 5 of hoger, Netscape 6 of hoger. Verder heb je een geluidskaart nodig 
en Flash 6.0 Plugin (deze kun je ook downloaden op de site). 
 

Duur  

Ongeveer 30 minuten. 
 

Voordelen  

Eenvoudig, gratis, vermakend. 
 

Nadelen  

Weinig theoretische achtergrond, snel uitgespeeld. 
 

Links  

http://www.paboweb.nl/index.php?action=of&type=nieuws&iid=230. 
http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/2006/11/simschool.html. 
http://www.rvu.nl/hku/. 
 
 
10. De Competente ondernemer: Bedrijf in Balans & Tel uit je winst 

Zie: http://dco.rematch-il.nl/dco/dco-overig/inloggen-als-deelnemer.html. 
 

 

 
 

Vakgebied 

Bedrijfskunde, Economie, Accounting, Marketing. 
 

Beschrijving 

Deze twee managementgames zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de VU en 
andere DU-partners en het bedrijf Rematch. Rematch heeft de exploitatie van de games 
op zich genomen en zorgt ook -in nauwe samenwerking met de VU- voor verdere 
ontwikkeling. Een van de games is ook in het Engels beschikbaar. Het gebruik ervan 
strekt zich uit tot Hogeschool Zeeland en er zijn nu, nog geen half jaar na oplevering, 
3200 studenten mee aan het werk in vier hogescholen en een universiteit. Daarnaast 
draaien er pilots bij een hogeschool en twee ROC’s 
(http://www.edusite.nl/edusite/specials/17335).   
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Tel uit je winst 

Tel uit je Winst gaat over de concurrentie tussen bedrijven die op een markt met 
monopolistische concurrentie hun producten willen verkopen. Het verkoopbeleid van de 
ondernemer staat hierin centraal. Economische begrippen zoals afzet, omzet, kosten, 
nettowinst en brutowinst komen hierin voor (www.rematch.nl). Alle teams met studenten 
verkopen hetzelfde product en zijn daarmee elkaars concurrenten. Er is sprake van een 
vaste interactieve cyclus; doel- en strategiebepaling, voorcalculaties uitvoeren, terug-
koppeling naar de strategie, nacalculaties uitvoeren en terugkoppeling naar het beleid 
om vervolgens een nieuwe cyclus in te gaan 
(http://www.games2learn.nl/wiki/Bedrijf_in_Balans). 

 
Bedrijf in Balans 

Bedrijf in Balans gaat over de verslaglegging door bedrijven die concurreren met elkaar, 
en is een vervolg op Tel uit je Winst. Het richt zich vooral op bedrijfseconomische 
aspecten die samenhangen met de liquiditeitsbegroting, de BTW-afdracht en de jaar-
rekening (www.rematch.nl). 
 
Leerdoelen  

Het doel van de games is studenten laten proeven wat het is om een  ondernemer te zijn 
en daarmee het perspectief van consument naar ondernemer te verschuiven 
(http://www.games2learn.nl/wiki/Bedrijf_in_Balans). Ook oefent de student met 
verschillende rollen en calculatie die voor een onderneming van belang zijn. 
  

Kosten  

Uit de flyer (2006): De kosten voor deelname aan de Competente Ondernemer zijn voor 
onderwijsinstellingen € 800 (ex. BTW) voor het opstarten van een sessie Bedrijf in Balans 
en € 200 (ex BTW) voor de daarbij behorende service. Voorts is er een bijdrage van € 36 
(ex. BTW) per team. Voor andere dan onderwijsinstellingen is het mogelijk om Bedrijf in 
Balans in te zetten voor €100 (ex. BTW) per deelnemer.  
Nadere informatie over de kosten en de kortingsregelingen voor grootverbruik, is te 
vinden op http://www.rematch-il.nl (http://www.games2learn.nl/wiki/Bedrijf_in_Balans) 
 

Doelgroep  

(eerstejaars) Economiestudenten. 
 

Randvoorwaarden 

Internet. 
 

Duur  

56 studielasturen. 
 

Voordelen  

Er is weinig achtergrondkennis nodig. De kennis neemt toe gedurende het spel, omdat 
per fase een uitbreiding van het aantal spel (marketing) variabelen plaatsvindt. De 
games zijn met behulp van ICT zo opgezet, dat veel feedback en beoordeling 
geautomatiseerd plaatsvindt, zodat deze intensieve manier van onderwijs geen extra 
inzet van de docenten vereist (http://www.games2learn.nl/wiki/Bedrijf_in_Balans). 
 

Nadelen  

Geen. 
 

Links  

www.rematch.nl. 
http://www.onderwijsportaal.nl/DCO/documenten/De_Competente_Ondernemer.doc. 
http://dco.rematch-il.nl/dco/dco-overig/inloggen-als-deelnemer.html. 
http://www.edusite.nl/edusite/specials/17335. 
http://www.game-bedrijf-in-balans.nl/. 
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http://www.games2learn.nl/wiki/Bedrijf_in_Balans. 
http://www.games2learn.nl/wiki/Tel_uit_je_Winst. 
http://www.games2learn.nl/wiki/De_Competente_Ondernemer. 
Contactpersoon: Fons Vernooij; mail@fons-vernooij.nl/ mail@rematch.nl. 

 

 

11. Co-lab  

Zie: http://www.co-lab.nl/index.html. 
 

 
 
Vakgebied 

Natuurwetenschappen, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde. 
 

Beschrijving 

Co-Lab (Collaborative Laboratories) is een web-based omgeving voor samenwerkend 
leren op het gebied van natuurwetenschappen, geschikt voor eerstejaarsstudenten. In de 
gezamenlijke werkruimtes kunnen studenten experimenten uitvoeren, hun bevindingen 
bediscussiëren, achtergrondliteratuur raadplegen en modellen construeren en evalueren 
(http://www.co-lab.nl/index.html).  
 

Leerdoel 

Het verkrijgen van een beter begrip en grotere betrokkenheid door zelf kennis te 
vergaren en intensief samen te werken (http://www.co-lab.nl/index.html). 
 

Kosten  

Onbekend. 
 

Doelgroep 

(Eerstejaars) studenten van natuurwetenschappelijke studies. 
 
Randvoorwaarden 

JAVA, 512 MB Working Memory (http://www.co-lab.nl/index.html). 
 
Duur  

Afhankelijk van het aantal modules 5 tot 30 uur. 
 

Voordelen 

Co-lab vormt een leerplatform met veel mogelijkheden voor studenten uit verschillende 
studies en landen. Studenten kunnen thuis via het platform intensief samenwerken en 
virtuele experimenten doen. 
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Nadelen  

Geen. 
 

Links  

http://www.co-lab.nl/index.html. 
http://colab.edte.utwente.nl/documents/WEM_flyerfinal.pdf. 
http://www.game-simulatiewegwijzer.nl/. 
Contactpersoon: Ton de Jong (info@co-lab.nl) 
 

 

12. Diagnost 

Zie: http://www.ou.nl/eCache/DEF/22/579.html 
 

 
 

Vakgebied 

Psychologie (Psychodiagnostiek). 
 
Beschrijving 

Diagnost is een casusgebaseerde simulatie waarin de student in de rol van een 
professional allerlei afwegingen moet maken, beslissingen moet nemen en activiteiten 
uitvoeren. Op levensechte wijze (o.a. in het gebruikersinterface geïntegreerde video-
fragmenten) leren studenten een praktisch psychodiagnostisch probleem op een 
methodische manier aan te pakken. Diagnost is ontwikkeld door Open Universiteit 
Nederland, Rijksuniversiteit Groningen en Hogeschool IJsselland 
(http://www.ou.nl/eCache/DEF/22/579.html). 
 

Leerdoel 

Het hanteren van begrippen en instrumenten in de praktijk; het formuleren van een 
diagnostische vraagstelling, het werken met hypothesen, het omgaan met diagnostische 
tests en hun mogelijkheden en beperkingen, de interpretatie van testresultaten, het 
opstellen van een eindadvies, enz. 
 
Kosten  

Onbekend. 
  

Doelgroep 

Psychologiestudenten. 
 
Randvoorwaarden 

Geen. 
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Duur 

Gemiddeld 12 uur met veel uitschieters. 
 

Voordelen 

Het programma vormt een goede mogelijkheid voor het overbruggen van theorie en 
praktijk. Bovendien ontlast het de docent aangezien het practicum docentextensief is. 
Het programma biedt een 'rijke leeromgeving' en is gebaseerd op theorieën van PGO. 
Studenten verwerven kennis en vaardigheden aan de hand van ervaringen met het 
oplossen van levensechte problemen in de vorm van cases. Het programma is aan-    
trekkelijk en levendig vormgegeven waaraan de videofragmenten een belangrijke 
bijdrage leveren. Het programma heeft een heldere structuur en biedt de student 
houvast bij het methodisch handelen in een levensechte omgeving. Attractief dat de 
student ruimte wordt geboden zelf keuzes te maken en de aanwezigheid van voldoende 
hulpmiddelen zoals effectieve feedback (website good practices). Uit de opmerkingen van 
de studenten blijkt dat men het qua inhoud, opzet en vormgeving een mooi programma 
vindt, geschikt om kennis te maken met de diagnostische praktijk 
(http://www.ou.nl/eCache/DEF/22/579.html). 
 
Nadelen 

Het gaat niet om een product dat je zo maar even overneemt. Het gebruik van de cases 
moet goed worden ingebed in het eigen onderwijs, en ook is het verstandig om een 
goede support te regelen (http://goodpractices.surf.nl/docs/gp/recensiediagnost.htm).  
Er zijn veel technische problemen geweest maar wellicht is daar inmiddels een oplossing 
voor gevonden (http://www.ou.nl/eCache/DEF/22/579.html.). 
 
Links  

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/177. 
http://goodpractices.surf.nl/docs/gp/recensiediagnost.htm. 
http://www.games2learn.nl/wiki/Diagnost. 
http://www.ou.nl/eCache/DEF/22/579.html. 
http://www.game-simulatiewegwijzer.nl/. 
Contactpersoon: Wim.Westera@ou.nl 

 
 

13. Endolab 

Zie: http://www.bio.uu.nl/~cpio/endolab/. 
 

 
 

Vakgebied 

Biologie, Geneeskunde. 
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Beschrijving 

Endolab is een computersimulatie van een endocrinologielaboratorium. Studenten krijgen 
een aantal ratten die met een bepaald (1 uit 13 mogelijkheden) hormoon is behandeld, 
plus een beperkt budget. Ze kunnen proefjes doen (dit kost geld) en zodoende erachter 
komen welke van de 13 hormonen is gebruikt. 'Slimme' studenten houden (virtueel) geld 
over. Endolab is ontwikkeld door Universiteit Utrecht 
(http://www.bio.uu.nl/~cpio/endolab/). 
 

Leerdoel 

Ervaring opdoen met de experimentele setting rekeninghoudend met schaarste van geld 
tijd.  
 
Kosten  

Gratis. 
 

Doelgroep 

Biologiestudenten. 
 
Randvoorwaarden 

Geen. 
 
Duur 

Onbekend. 
 

Voordelen 

De game is direct beschikbaar en op zinvol omdat het leidt tot: 
- kennis over hormonen 
- ervaring met experimentele setting 
- kennis over beperkingen en schaarste. 
 

Nadelen 

Voorkennis is vereist om te begrijpen waarom je bepaalde keuzes maakt.  
 

Links  

http://www.games2learn.nl/wiki/Endolab. 
http://www.bio.uu.nl/~cpio/endolab/. 
http://www.game-simulatiewegwijzer.nl/. 
 
 
14. ZAP 

Zie: http://zap.edte.utwente.nl/zaps/Titel/titel.jsp. 
 

 
 

Vakgebied 

Psychologie, Neurologie. 
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Beschrijving 

ZAPs zijn ICT-gebaseerde programma's waarmee studenten ontdekkend en ervarend met 
allerlei fenomenen uit de psychologie in aanraking komen. De kern van elke ZAP is een 
multimediale simulatie van het experiment of fenomeen. In zo'n simulatie kan een 
student waarden van relevante variabelen variëren en waarden van output variabelen 
observeren om zo de gesimuleerde fenomenen te ontdekken of het gesimuleerde 
experiment te ervaren. Elke ZAP bevat naast een simulatie een inleiding, een uitleg van 
de achterliggende theorie, en aanwijzingen voor data-interpretatie. De ZAPs zijn 
ontwikkeld binnen het ZAP (Zeer Actieve Psychologie)-project. Het is een samen-
werkingsproject tussen Universiteit Twente en Erasmus Universiteit Rotterdam en wordt 
gesubsidieerd door Stichting SURF (http://zap.edte.utwente.nl/zaps/Titel/titel.jsp).  
 

Leerdoel 

Interactief, ontdekkend en ervarend leren in het vakgebied van de Psychologie 
(http://zap.edte.utwente.nl/zaps/Titel/titel.jsp). 
 
Kosten  

Gratis. 
 

Doelgroep 

Psychologiestudenten. 
 
Randvoorwaarden 

Geen. 
 
Duur 

Per ZAP tussen de 10 minuten en een uur. 
 

Voordelen 

De studenten ervaren de psychologische kennis aan den lijve waardoor deze meer 
betekenis krijgt. 
 

Nadelen 

Geregeld technische storingen. 
 
Links  

http://www.game-simulatiewegwijzer.nl/. 
http://zap.edte.utwente.nl/zaps/Titel/titel.jsp. 
Contacpersoon: Ton de Jong; jong@edte.utwente.nl. 

 
 

15. Virtual U 

Zie: http://www.virtual-u.org/index.asp 
 

 
Vakgebied 

Management, Onderwijskunde. 
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Beschrijving 

Virtual U is een simulatiespel waarbij de spelers een universiteit moeten besturen. 
Spelers staan in de schoenen van een rector magnificus en nemen o.a. beslissingen over 
faciliteiten en salarissen (Website game en simulatiewegwijzer). De attitudes en gedra-
gingen binnen een wetenschappelijke gemeenschap worden gesimu-leerd en de student 
krijgt als resultaat een evaluatieve brief van het Universiteitsbestuur (website Virtual U). 
 

Leerdoel 

Het krijgen van ervaring in het nemen van beslissingen rekening houdend met 
verschillende partijen en belangen. 
 
Kosten  

Gratis te downloaden. Het is ook mogelijk om (tegen betaling) een pakket te bestellen 
waarin alle documentatie geprint is en ondersteunend materiaal verstrekt wordt. 
 

Doelgroep 

Studenten Bestuurs- en organisatiewetenschappen, Onderwijskunde, et cetera. 
 
Randvoorwaarden 

- 32 megabytes  RAM  
- 50 megabytes ruimte op de harde schijf  
- CD-ROM  
- Direct X 6.1 of hoger met een (?compatible) graphics card  
- Geluidskaart (optioneel) 
(website Virtual U). 
 
Duur 

Variërend van 30 minuten tot weken (website Virtual U). 
 

Voordelen 

De software is gebruikersvriendelijk en betrouwbaar (website Virtual U). 
 

Nadelen 

Virtual U is complex en het kost tijd om er mee om te leren gaan (website Virtual U). 
 
Links  

http://www.game-simulatiewegwijzer.nl/. 
http://www.cop.hva.nl/artefact-2123-nl.html. 
http://www.virtual-u.org/index.asp. 
 
 

16. Virtual leader 

Zie: http://www.simulearn.net/leadership_training/teaching_leadership.html 
 

 
Vakgebied 

Management, Bedrijfskunde, Bestuurs- en Organisatiewetenschappen. 
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Beschrijving 

In deze game wordt een aantal meetings gesimuleerd. De speler moet daarin een 
complex netwerk van intermenselijke relaties besturen. De spelers kunnen scoren op 
basis van de bedrijfsdoelen die zij verwezenlijken, terwijl ze contacten moeten 
onderhouden met zowel klanten als medewerkers 
(http://www.simulearn.net/leadership_training/teaching_leadership.html). 
 

Leerdoel 

Virtual Leader is ontwikkeld om het gat tussen theorie en praktijk te overbruggen door 
studenten te laten oefenen met het besturen van intermenselijke relaties. Studenten 
ontwikkelen hun leiderschapsvaardigheden en hun emotionele intelligentie. Bovendien is 
gebleken dat studenten na 5 maanden een 20% grotere productiviteit hebben dan 
studenten die niet hebben deelgenomen aan de game 
(http://clarkaldrich.blogspot.com/search/label/Simulation%20Case%20Studies%20and%
20Anecdotes). 
   
Kosten  

Vanaf $900 
 
Doelgroep 

Studenten, trainees, managers. 
 
Randvoorwaarden 

Pentium III® 450Mhz, 64MB RAM  
Windows® 98/ME/2000/XP (not NT) 
8X CD-ROM  
Windows® Compatible Sound Card 
16MB 3D Accelerated Graphic Card  
450MB Hard drive space 
(http://www.simulearn.net/leadership_training/leadership_training.html). 
 

Duur 

Onbekend. 
 

Voordelen 

De game simuleert iets waarvan men denkt dat het erg moeilijk te simuleren is; 
intermenselijke relaties. 
 
Nadelen 

Virtual Leader is niet heel gemakkelijk in te zetten doordat je op de site wordt overladen 
met informatie. Bovendien is Virtual leader erg duur. 
 
Links  

http://www.game-simulatiewegwijzer.nl/ 
http://www.simulearn.net/leadership_training/leadership_training.html, 
http://clarkaldrich.blogspot.com/search/label/Simulation%20Case%20Studies%20and%
20Anecdotes, 
Contact: academic@simulearn.net 
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17. Ventum Online 

Zie: http://www.ventum.nl/. 
 

 
 

Vakgebied 

Projectmanagement, Techniek, Technische Bestuurkunde. 
 
Beschrijving 

Ventum online is een online spel, waarin groepen spelers van 5 tot 10 personen als 
opdracht hebben een offshore windturbinepark te ontwerpen en te bouwen. De simulatie 
biedt de studenten tijdens het ontwerp- en realisatieproces steeds nieuwe opdrachten. 
Met behulp van relevante informatie en online communicatie- en rekentools moeten de 
spelers deze uitvoeren om uiteindelijk, na 20 jaar, een goed renderend windmolenpark te 
hebben. Ventum online is ontworpen door de TU Delft en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, in samenwerking met IJsfontein Interactive Media (http://www.ventum.nl/). 
De game vereist geen voorkennis over windmolenparken, maar wel affiniteit met 
complexe technologische projecten (http://www.ventum.nl/).  
 

Leerdoel 

De game biedt een uitstekende omgeving voor het testen en ontwikkelen van 
projectmanagement vaardigheden. De spelers leren hoe ze een complex technisch 
project moeten organiseren. In het spel zullen ze enkele bekende valkuilen tegen komen 
(http://www.tygron.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=50). 
 

Kosten  

Onbekend. 
 
Doelgroep 

Studenten en managers die zich bezighouden met het managen van complexe 
technologische projecten. 
 
Randvoorwaarden 

Macromedia Flash player 7  
Screen resolution 1024 x 768  
(http://www.ventum.nl/). 
 

Duur 

Variërend van 1 dag tot een aantal maanden. 
 

Voordelen 

Ventum online laat de student experimenteren met ontwerpprocessen en uitkomsten.  
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Nadelen 

Geen. 
 
Links  

http://www.game-simulatiewegwijzer.nl/. 
http://www.ventum.nl/. 
i.s.mayer@tbm.tudelft.nl. 
http://www.tygron.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=50. 
 

 
18. Gimmics 

Zie: http://www.gimmics.nl/ (Zie ook hoofdstuk 2: inventarisatie). 
 

 
 

Vakgebied 

Opleiding Farmacie. 
 
Beschrijving 

GIMMICS is een innovatieve onderwijssimulatie: gedurende vier weken runnen teams 
van vijf of zes studenten een eigen 'apotheek die niet virtueel maar fictief is'. De 
spelleiding van GIMMICS, bestaande uit twee docenten en twee studentassistenten, 
streeft een zo getrouw mogelijke nabootsing van de apotheekpraktijk na. De 
apotheekteams worden dagelijks geconfronteerd met allerlei routinematige en niet-
routinematige werkzaamheden uit de beroepspraktijk van de moderne apotheker. 
GIMMICS is een onderdeel van het project GRISTOS. In het project GRISTOS werken het 
opleidingsinstituut Farmacie (Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen) en de faculteit Farmaceutische Wetenschappen (Universiteit 
Utrecht) samen. Het acroniem GIMMICS staat voor: Groningen Institute Model for 
Management in Care Services. In de wandelgangen wordt GIMMICS ook wel aangeduid 
als 'de apotheekgame' (http://www.gimmics.nl/).  
 

Leerdoel 

Groepjes studenten runnen samen een fictieve apotheek. De teams vormen dus elkaars 
concurrenten. Leerdoelen zijn: 
- In staat zijn in een (apotheek)team te functioneren. 
- Het (helpen) opstellen van een bedrijfsplan en het implementeren. 
- In samenwerking met voorschrijvers farmaceutische zorg te optimaliseren. 
- In staat zijn met relevante groepen (artsen, patiënten) een goede relatie aan te gaan 

voor het optimaal functioneren van de apotheek (http://www.pharm.uu.nl/rijnstede/). 
 

Kosten  

Onbekend. 
 

Doelgroep 

16-24 jaar. 
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Randvoorwaarden 

Beschikbaarheid over een computer. 
 

Duur 

Vier weken fulltime (http://www.games2learn.nl/wiki/GIMMICS). 
 

Voordelen 

De apotheekgame maakt al deel uit van de stageperiode in het blok Beroepspraktijk voor 
zesdejaars studenten farmacie aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen van 
onder andere Universiteit Utrecht (http://www.pharm.uu.nl/rijnstede/). 
 

Nadelen 

Geen. 
 
Links  

http://www.game-simulatiewegwijzer.nl/. 
Zie ook het interview met Jos van der Werf. 
http://www.gimmics.nl/. 
http://www.gimmics.nl/info/gimmics_algemeneinfo.html. 
http://www.pharm.uu.nl/rijnstede/. 
http://www.games2learn.nl/wiki/GIMMICS. 
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Bijlage 2. Publicaties in het kader van dit project  

 
 
Artikelen in het kader van dit project    
Filius, R.M. (2007) Serie over Virtuele Werelden. Frankwatching.    
Deel 1: Betrapt in het Habbo Hotel (9 september 2007) 
Deel 2: College volgen in Second Life (10 september 2007) 
Deel 3: Een wereld te winnen (16 september 2007) 
Deel 4: Angstaanjagend echt (24 september 2007)    
Deel 5: Wat leren virtuele werelden ons? (04 oktober 2007)    
   
Filius, R.M. (2007). “Een wereld te winnen." Opleiding en Ontwikkeling, jaargang 20, nr. 
10, pp. 22-27.    
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Bijlage 3. Voorbeelden binnen de Universiteit Utrecht 

 

Inleiding  
In het kader van dit project, is een inventarisatie uitgevoerd naar het gebruik van games 
en gaming binnen de Universiteit Utrecht. Deze inventarisatie heeft vijf voorbeelden 
opgeleverd waarin games in het huidige onderwijs worden ingezet, te weten:    
 
1. Onderwijs over en in online games (World of Warcraft) bij Geesteswetenschappen   
2. Onderwijs over en in virtuele werelden/gaming (Second Life) bij de Faculteit 

Geesteswetenschappen   
3. De virtuele apotheker bij de opleiding Farmacie 
4. Leren over games en mediacultuur bij de faculteit Geesteswetenschappen 
5. Wiskundegame bij het Freudenthal Instituut 
 
Aanvullend is een zesde voorbeeld van een game gevonden dat voor de faculteit 
Diergeneeskunde ten behoeve van het onderwijs binnen de Universiteit Utrecht wordt 
gemaakt. Omdat de game wordt ontwikkeld door studenten van de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht, is bij deze studenten navraag gedaan en gekeken wat zij er inhoudelijk 
van hebben geleerd.  
In deze bijlage wordt elk van de zes genoemde voorbeelden beschreven. Per voorbeeld 
komt achtereenvolgens de opbouw, inhoud, werkwijze en evaluatie aan de orde. 
 
 
 Voorbeeld een: onderwijs in World of Warcraft  

 “In deze cursus gaan we onderzoek doen naar virtuele werelden en specifiek Massive 
Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPGs). 
… Centraal staat de verhouding tussen gaming en gamecultuur, academische theorie-
vorming rondom games en de praktijk van gamedesign en development. Doel is te 
komen tot creatieve vormen van transdisciplinair academisch game onderzoek.  
… De aanpak van deze cursus is probleem- en vraaggestuurd. Dit betekent dat we niet 
werken met een vooraf samengestelde reader. Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken 
we de stand van zaken en beginnen we met het gezamenlijk bepalen van de inhoudelijke 
richting van de cursus. Dit doen we op basis van het volgende: Hoe bekend is iedereen 
met MMORPGs? Stand van zaken in academisch onderzoek naar MMORPGs. Welke 
thema’s vind je interessant? Ons startpunt is het recent verschenen boek van T.L. Taylor, 
Play Between Worlds (MIT 2006).  
… Deze cursus bouwt voort op de cursus van vorig jaar en gaat een interactie aan met de 
volgende cursussen. De gezamenlijke casus voor de cursus wordt de MMORPG World of 
Warcraft (WoW, Blizzard Entertainment, 2004). Ga je daadwerkelijk deelnemen aan de 
cursus?”   

Met een dergelijke e-mail aan de studenten introduceert Marinka Copier in 2006 de 
cursus over “Rules of Play” over online gaming en peilt ze al voorafgaand aan de cursus 
wie er oprecht geïnteresseerd zijn. Marinka Copier is docente in de minor en master 
Nieuwe Media en Digitale Cultuur bij wat inmiddels heet de Faculteit Geestesweten-
schappen.  

Opbouw 

Wat betreft die lesmethode, typeert de volgende uitspraak hoe de meeste studenten de 
cursus hebben ervaren: “De opzet van de cursus was uniek en kan getypeerd worden als 
sociaal constructivistisch. De opzet beviel mij erg goed en zette aan tot denken over 
didactische principes binnen virtuele gamewerelden, alsmede hoe die een sociaal 
constructivistisch didactisch model voor de onderwijspraktijk binnen het hoger onderwijs 
kunnen belichten.”  
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Studenten bespreken elkaars stukken (peer review). 

Inhoud 

Na een gezamenlijk bezoek van de groep studenten aan een door Marinka georganiseerd 
congres over game cultuur (i.s.m. dr. Martin Ramstedt en het Meertens Instituut in 
Amsterdam) ontstaat het idee om een boek met wetenschappelijke artikelen te schrijven 
over het onderzoek naar de geselecteerde game, World of Warcraft (Blizzard 
Entertainment, 2004). Zo kunnen studenten enerzijds veel over de game leren, en 
anderzijds leren wat wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van artikelen inhoudt. 
Het daaropvolgend proces wordt niet door Marinka, maar veelal door de studenten zelf 
vormgegeven. Ze kiezen zelf verschillende thema’s om te gaan onderzoeken, en maken 
onderscheid tussen de verschillende artikelen die ze willen schrijven. Ze verzamelen 
benodigde literatuur en verrichten empirisch onderzoek naar de game. De geplande 
cursusbijeenkomsten om het gehele onderzoeksproces te bespreken en te plannen 
worden om de beurt voorbereid en voorgezeten door de studenten, waarbij ze 
begeleiding krijgen van Marinka. Naast het begeleiden van de studenten in dit proces, 
organiseert zowel Marinka als de studenten regelmatig speelsessies in World of Warcraft 
waardoor niet alleen meer kennis over online gaming wordt opgedaan maar dat de 
studenten ook een hecht team vormen. Ook zorgt Marinka, samen met Arno Kamphuis 
(docent van de cursus ‘virtual worlds’ bij Informatica) voor een uitwisseling met de groep 
informaticastudenten, door beide groepen aan elkaar te laten presenteren waar ze mee 
bezig zijn geweest bij het ontwerp van een online game.  

Als resultaat van de cursus ligt er een wetenschappelijke boek over online gaming, 
geschreven voor en door studenten, waarvoor op dit moment uitgevers benaderd 
worden.  

Werkwijze 

De cursus kan op verschillende manieren als vernieuwend worden getypeerd. Allereerst 
is het open karakter van de cursus bijzonder. De cursus is niet vooraf vormgegeven en 
bepaald door de docent, maar krijgt gaandeweg vorm. De studenten worden daarbij als 
centrale actoren, of ‘spelers’ gezien, en de docent als degene die slechts een aantal 
spelregels geeft en vandaar uit coördineert en modereert in de rol van spelleider. De 
studenten bepalen in sterke mate wat ze willen doen en hoe ze dat gaan uitvoeren. 
Daarbij krijgen ze tevens een rol in het doen van onderzoek, en het mede organiseren 
van onderwijs. Naast inhoudelijke leeropbrengsten, genieten de studenten in deze cursus 
zelf onderwijs dat volgens een aantal spelprincipes is vormgegeven, en leren ze meer 
algemene academische vaardigheden zoals plannen, analyseren en wetenschappelijk 
schrijven.  
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De groep studenten hebben een overleg in de game. 

Evaluatie 

Op basis van onderwijsevaluaties die Marinka heeft uitgezet blijkt dat de studenten 
enthousiast zijn over de cursus. Dit is ook te zien aan de blijvende betrokkenheid van 
studenten, de steeds groeiende mailinglijst, en de verhalen die studenten vertellen aan 
de nieuwe lichting. Een aantal reacties (uit de evaluatie): ‘Vooral de lesmethode is 
geniaal, het uitgeven van een boek met  alle studenten levert een extra motivatie en een 
onderlinge samenwerking die intrinsiek is.’ ‘Vooral de originele lesmethode is een 
verademing, terwijl het alles behalve “makkelijk” is.’   

 

Hier overlegt de docent (dwerg rechts) met 2 studenten. 

 

 Voorbeeld twee: Onderwijs in Second Life 

"Studenten ontmoeten elkaar in Second Life. Eén van de eerste bijeenkomsten bestaat 
uit een online vossenjacht. Tijdens de vossenjacht moeten de studenten –al dan niet met 
elkaar- andere personen zoeken. Second Life zelf is namelijk behoorlijk ongestructureerd 
en zonder het aanbrengen van een structuur is de kans op een goed leereffect geringer. 
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De vossenjacht helpt studenten om de wereld te ontdekken, zich voort te bewegen in 
deze virtuele omgeving en op allerlei interessante plaatsen te komen.” (docente) 

Opbouw 

Marinka Copier heeft tussen 23 april en 25 juni 2007 (10 weken) onderwijs gegeven in 
Second Life. Het betreft de cursus ‘Rules of Play’ (De Regels van het Spel), die onderdeel 
is van de master ‘Nieuwe Media en Digitale Cultuur’ aan de faculteit Geestesweten-
schappen. Studenten doen er onderzoek naar een bepaald onderwerp in de betreffende 
virtuele wereld. In vervolg op de cursus in 2006 over en in de online game World of 
Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) is besloten om in 2007 de cursus in de virtuele 
wereld Second Life (Linden Labs, 2003) plaats te laten vinden. Er is op dat moment veel 
onderzoek gaande naar Second Life. Marinka vertelt: “Mijn doel is het waarnemen van 
het verschil tussen (onderwijs en onderzoek) naar en in online games en virtuele 
werelden zonder vooraf vastgesteld spelelement.”  
 

 
 

Onderwijs in Second Life: studenten dragen rode ‘Utrecht University’ t-shirts om elkaar 
te herkennen en elkaar niet kwijt te raken 

 
Inhoud 

Aanleiding van de cursus is de vooronderstelling dat virtuele werelden en online games 
zoals World of Warcraft en Second Life in sociaal-culturele en economische zin een 
belangrijke rol spelen in onze maatschappij. Ze hebben niet alleen impact of de levens 
van de miljoenen gebruikers, ook wanneer je niet participeert in een virtuele wereld word 
je op allerlei manieren geconfronteerd met deze parallelle werkelijkheden.  
 
Vragen waarop tijdens de cursus ingegaan wordt, zijn bijvoorbeeld: Wat betekent het om 
in een virtuele wereld te verblijven? Wie doen dit? Waarom? Wanneer? Hoe kunnen we 
de relatie tussen in-world/out-world, online/offline begrijpen? Waarom is het interessant 
om dit te onderzoeken? Met behulp van welke methoden en vanuit welke theoretische 
perspectieven kunnen we dit bestuderen? Wat doen we vervolgens met dit onderzoek? 
Studenten doen onderzoek naar onderwerpen zoals religie, privacy, seksualiteit, 
entertainment en criminaliteit binnen de virtuele wereld Second Life. Vervolgens 
bespreken ze de resultaten met de groep.  
 
Centraal in de cursus staat de verhouding tussen het gebruik van virtuele werelden en 
online games, academische theorievorming en het maatschappelijke debat hieromtrent 
en de praktijk van design en development van virtuele werelden. Doel is het komen tot 
creatieve vormen van interdisciplinair academisch onderzoek. 



Onderwijs met Educatieve games bij de Universiteit Utrecht – januari 2008 
 

76 

Hieronder staat een plaatje van een bijeenkomst van studenten in Second Life: 

 

Werkwijze 

De aanpak van deze cursus is probleem- en vraaggestuurd. Dit betekent dat er vooraf 
geen reader is samengesteld, maar dat tijdens de eerste twee weken van de cursus 
gezamenlijk de inhoudelijke richting van de cursus is bepaald, op basis van een eerste 
verkenning in Second Life en met vooraf bepaalde literatuur. 
De cursus bestaat uit zeven (offline) colleges in een collegezaal, bijna elke week een 
online bijeenkomst in Second Life en incidenteel tussentijdse offline vergaderingen. 
Daarnaast worden studenten geacht literatuur te lezen, bij te houden wat er in de media 
over Second Life verschijnt en in groepjes een essay te schrijven over hun onderzoek, 
waarbij elke student ook een duidelijke individuele bijdrage levert, namelijk een 
onderzoeksrapport over een specifiek thema en een specifieke SIM (deelwereld in Second 
Life) bestaande uit een collectie van individuele essays. 
 
Evaluatie  

Om na te gaan of Second Life een bijdrage levert aan het doel van de cursus, namelijk of 
deelnemers hebben geleerd over onderzoek in Second Life, hebben we studenten een 
vragenlijst voorgelegd. Het resultaat hiervan is als volgt. 
 
Voorkennis 
De ondervraagde studenten zijn geen doorgewinterde bezoekers van Second Life. 
Meestal bezoeken ze deze omgeving voor het eerst bij aanvang van de cursus en na de 
cursus daalde het bezoek direct weer. 
 
Opzet 
Het is de bedoeling dat studenten zelf de structuur van de cursus bepalen. Dat gegeven 
vinden ze op zich heel interessant, maar blijkt soms moeilijk te realiseren. Second Life is 
namelijk een omgeving die (in tegenstelling tot een online game zoals World of Warcraft) 
weinig regels en doelen in zichzelf heeft. Daardoor ontbreekt bij studenten vooral in het 
begin het overzicht over de cursus en is niet duidelijk wat ze zullen gaan doen. 
 
Leerdoelen 
Studenten vertellen zelf dat ze tijdens de cursus geleerd hebben om samen te werken, 
over gametheorieën, over het specifieke jargon van computergames en over de vage 
grens tussen games en een online applicatie. 
 
Second Life als onderwijsomgeving 
Studenten zijn positief over de cursus en vinden Second Life bij deze specifieke cursus 
een geschikte omgeving om de cursus in te geven. Ze zijn positief over de vrijheid die ze 



Onderwijs met Educatieve games bij de Universiteit Utrecht – januari 2008 
 
77 

tijdens deze cursus krijgen en over de grote onderlinge betrokkenheid, die daar waar-
schijnlijk het gevolg van is. 
 
“Het is met name een uitdaging omdat het een volledig nieuw onderzoeksveld is. 
Bovendien is er een hands on aanpak nodig, waarbij je echt Second Life induikt en heel 
snel goed grip moet krijgen op deze immense virtuele wereld. Ik vind het interessant om 
is subgroepen te werken en om samen de richting van de cursus af te stemmen. Dat 
afstemmen, zonder een vooraf vastgesteld eindproduct ben ik gedurende mijn opleiding 
nog niet eerder tegengekomen, alleen ooit bij een kennismanagementcursus op het 
HBO”, aldus één van de studenten. 
 
De omgeving van Second Life als onderwijsomgeving wordt vooral geschikt gevonden 
voor cursussen waarbij het onderwerp ‘virtuele werelden’ object van het onderwijs/ 
onderzoek is. Daarnaast cursussen die op (wetenschaps-)filosofisch, media-
archeologisch, of auteursrechtelijk vlak bijvoorbeeld interessante casestudies opleveren. 
 
Voordelen van Second Life als onderwijsomgeving zijn er vooral voor studenten die ver 
moeten reizen. Daarnaast is het leuk om eens op een andere manier met studiegenoten 
om te gaan. Nadelen liggen vooral in de techniek en de beschikbaarheid van geschikte 
computers met een geschikte internetverbinding. Marinka Copier vertelt dat het bijzonder 
is om mee te maken dat studenten die offline geen contact met elkaar zouden hebben, 
elkaar online wél vinden en deze samenwerking vervolgens offline weer voortzetten. 
 
Studenten beschouwen Second Life niet zozeer als een onderwijsmiddel. De echte 
communicatie vindt niet plaats in Second Life, maar in de fysieke bijeenkomsten of via 
het forum en weblog. 
 
Marinka Copier, docente tijdens de cursus, vertelt dat het gebruik van Second Life veel 
minder goed bevallen is dan het gebruik van het online game World of Warcraft. “Second 
Life is enorm groot en het is moeilijk om studenten een duidelijk afgebakende structuur 
aan te bieden. Je kunt wel een eigen sim ontwikkelen en zo een afgebakende ruimte 
bieden. Maar in deze cursus is dat geen oplossing, want ik wil juist dat ze participeren in 
die omgeving, de community leren kennen en de interactie met andere spelers onder-
zoeken. World of Warcraft daagt spelers uit, geeft ze een doel, beloont spelers voor het 
behalen van doelen, terwijl ze tegelijkertijd voldoende vrijheid hebben om hun eigen 
(sociale) regelsets te ontwerpen. Een dergelijke omgeving is voor mij zowel interessanter 
dan Second Life zowel vanuit didactisch oogpunt als vanuit onderzoek gezien”  
 
De docent legt uit dat virtuele werelden en gametechnologie gebruikt kunnen worden in 
het onderwijs (als alternatieve onderwijsruimte waarin dingen gesimuleerd kunnen 
worden die moeilijker te realiseren zijn in de fysieke werkelijkheid). Belangrijk is om het 
doel te formuleren zodat de inzet inhoudelijk en niet zozeer technologisch gedreven is. 
Voor haar ligt de focus om educatieve games in het onderwijs te gebruiken in de eerste 
plaats bij de spelprincipes en daarna pas bij de technologie. Juist deze spelprincipes 
kunnen ons input leveren om een didactiek te ontwerpen waarin virtueel en fysiek met 
elkaar verweven worden. Een dergelijke “speldidactiek”, die zij onderzoekt in haar post-
doc onderzoek binnen GATE, kan gebruik maken van gametechnologie en virtuele 
werelden maar ook andere digitale en fysieke tools (van blogs tot leslokaal) kunnen 
ingezet worden. 
 
Toch staat niet de game centraal als onderwijsmiddel. De kracht zit in de didactische 
spelprincipes, de technologie is slechts een middel. Een virtuele wereld of game is niet 
noodzakelijk om die didactische principes te bereiken; het zou ook kunnen met andere 
digitale tools zoals het gebruik van fora, mail en blogs. De digitale tools maken de 
confrontatie met de authentieke context en de andere gebruikers mogelijk. 
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Eisen aan docenten 
Eisen aan docenten die een virtuele wereld willen inzetten binnen hun onderwijs, zijn 
volgens de studenten: kennis van virtuele werelden, games en digitale communicatie in 
het algemeen en zij moeten ‘open minded’ zijn. 
De docent zelf geeft aan dat docenten moeten weten dat het bij games niet zomaar gaat 
om een kant-en-klaar product wat je al dan niet inzet, maar juist om de achterliggende 
spelprincipes van gaming, die maken dat het onderwijs intensiever wordt. “Je kunt het 
niet neerzetten en weglopen, maar het vergt tijd en betrokkenheid, zowel van docenten 
als van studenten.” 
 
Aanbevelingen voor de toekomst 
Volgens Marinka Copier is meer onderzoek nodig naar de manier waarop spelprincipes 
met elkaar interacteren. “We weten inmiddels steeds meer van de technologische kant, 
maar nog te weinig van de game design-ontwerpkant. Dat geldt niet alleen voor de 
educatieve games, maar zelfs ook voor de entertainmentgames. We zouden daarom 
meer onderzoek moeten doen naar de manier waarop spelprincipes werken, zowel offline 
als online en de wijze waarop spelers zelf regels gaan ontwerpen. Het zou ook goed zijn 
om daarnaast plekken te creëren in het onderwijs waar gericht geëxperimenteerd kan 
worden met die spelprincipes. En op hetzelfde moment kunnen er games worden 
ontwikkeld, waarbij een duidelijk vooraf vastgesteld doel nagestreefd wordt. We moeten 
continu in beweging blijven, open staan voor nieuwe ideeën en continu in gesprek blijven 
met docenten over hoe het werkt in de praktijk.” 
 
 

 Voorbeeld drie: De virtuele apotheek 

Iedere dag moet de apotheek van 09.00-17.00 uur bemand en bereikbaar zijn. Het 
eerder sluiten van de apotheek is mogelijk, maar valt onder het eigen risico van de 
apotheek. Elk apotheekteam is als geheel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de 
eigen apotheek. Dit houdt ook in: het sleutelbeheer, beheer computers, instellingen 
apotheeksysteem etc. Elk team richt de apotheek naar eigen goeddunken in. Het 
’opleuken’ van de apotheek is zaak van het apotheekteam. 

Elke apotheek begint met 10.000 (fictieve) patiënten. Indien een opdracht niet goed 
wordt verwerkt of behandeld, zullen patiënten weglopen of in het ergste geval komen te 
overlijden. Bij goede resultaten zullen er nieuwe patiënten in het (fictieve) bestand 
bijkomen. Het aantal patiënten is een graadmeter voor de verrichtingen van de 
apotheek. De score per apotheek is echter niet van invloed op het aantal recepten die 
iedere apotheek dagelijks te verwerken krijgt.  

Dit zijn enkele van de spelregels van de game ‘GIMMICS’, de virtuele apotheek waarmee 
studenten van de opleiding Farmacie leren werken in een apotheek. 

Opbouw 

Bij de opleiding Farmacie bij Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht, wordt 
in een blokmodule gewerkt met een virtuele apotheek. De apotheekgame duurt vier 
weken en maakt onderdeel uit van het zes weken durende blok ‘Beroepspraktijk’ (fa501). 
De game is verplicht voor alle studenten die de master Farmacie volgen en wordt in 
principe gevolgd halverwege het zesde jaar. De game is met name bedoeld ter 
voorbereiding op de aansluitende stage in de openbare apotheek (8 tot 13 weken). 

Inhoud 

Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van deze apotheek en 
moeten steeds adequaat reageren op opdrachten en interventies van de docent. De 
game waarin deze virtuele apotheek ontwikkeld is, heet ‘GIMMICS’. De leerdoelen 
GIMMICS zijn: 
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- In staat zijn in een (apotheek)team te functioneren. 
- (helpen) Opstellen van een bedrijfsplan en het implementeren. 
- In samenwerking met voorschrijvers farmaceutische zorg optimaliseren. 
- In staat zijn met relevante groepen (artsen, patiënten) een goede relatie aan te gaan 

voor het optimaal functioneren van de apotheek.  
 

 

Meer informatie over deze game is te vinden op www.pharm.uu.nl/rijnstede. Er is ook 

een artikel over de game te lezen op http://e-learning.surf.nl/e-learning/ boekenensites/2527 
en http://www.gristos.nl/. 

Werkwijze 

GIMMICS is een game die in Groningen en Utrecht gespeeld wordt in de opleiding tot 
apotheker. Teams draaien gedurende vier weken een 'virtuele' apotheek. Eén van de 
thema's die iedere keer aan de orde komt, is de feedback die gegeven wordt.  

Uitgangspunt bij het ontwerp van GIMMICS was dat feedback in de setting van de game 
gegeven wordt. Zo worden apotheken bezocht door patiënten, een rol die onder andere 
door acteurs wordt ingenomen. Indien een patiënt niet professioneel benaderd wordt, 
kan deze via de gameleiding een brief sturen naar de betreffende apotheek waarin zijn of 
haar klachten zijn verwoord. Andere manieren zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld door een 
bericht in de Rijnbode. Daarnaast zien de studenten dat het aantal patiënten in hun 
apotheek t.g.v. deze casus daalt. Deze informatie is de feedback voor het apotheekteam. 
Zij zullen de klacht professioneel moeten afhandelen. Op deze wijze wordt feedback 
gegeven over alle handelingen die in alle processen verricht worden. Daarbij maakt het 
niet uit of het handelingen met patiënten betreft, de afwikkeling van de informatie die op 
een sticker moet staan of het afhandelen van voorschrijffouten.  

Veel informatie die de studenten tijdens de game nodig hebben, kunnen ze vinden op de 
website van de game. Communicatie verloopt vooral via mail, maar ook via telefoon en 
face to face contact. De geleverde prestaties tijdens het spelen van de game kunnen de 
studenten via internet op elk gewenst moment raadplegen. 

Evaluatie 

Aukje Mantel-Teeuwisse, een van de bij de game betrokken docenten, vertelt dat blijkt 
dat de game tijdens evaluaties als zeer positief wordt ervaren. Studenten zijn bijzonder 
enthousiast. Dat komt vooral door de praktijkgerichtheid van deze game en doordat er 
veel verschillende aspecten aan bod komen. Aangegeven is dat studenten écht het 
gevoel hebben dat ze iets geleerd hebben en dat de praktijk goed nagebootst wordt. 
Studenten ervaren ook een grote betrokkenheid. Waar bij andere cursussen mede-
studenten nog wel eens half meedoen (tot ergenis van collega-studenten) zijn bij deze 
game alle studenten volledig betrokken en wordt er écht samengewerkt, zowel met 
elkaar als met de docenten. 
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Tijdens de game krijgen de studenten relatief veel eigen verantwoordelijkheid. Dit wordt 
ook als zeer positief ervaren. Vaak mogen ze tijdens de game beslissingen maken waar 
ze later in de praktijk in het begin van hun carrière hoogstens over mogen meepraten, 
maar juist dat geeft veel inzicht in de praktijk van de apotheek en leert hen om met een 
‘helicopterview’ naar het eigen vak te kijken. 

De game stelt de studenten in staat om veel indirecte feedback te ontvangen. Als ze 
bijvoorbeeld een fout recept uitschrijven of een foute rekening maken, krijgen ze direct 
te maken met de gevolgen voor de patiënt (bijvoorbeeld meer klachten of een boos 
telefoontje van de patiënt). 
Niet alle studenten erkennen deze feedback als dusdanig en vragen om meer gerichte, 
directe feedback van docenten. Waarschijnlijk moet een aantal nog wennen aan deze 
andere vorm van feedback. Daarnaast wordt gegeven feedback niet altijd goed met alle 
leden van het apotheekteam besproken. 

Volgens de docenten verloopt de leercurve van de studenten heel voorspoedig. Aukje 
Mantel-Teeuwisse vertelt het voorbeeld waarbij studenten moeten bellen met artsen. In 
het begin lopen die telefoontjes erg stroef en kort, omdat studenten het nog moeilijk 
vinden om aan de telefoon te bedenken welke vragen ze moeten stellen. Gedurende de 
cursus blijkt dat studenten steeds minder vaak hoeven terug te bellen en dat die 
gesprekken met artsen steeds efficiënter verlopen. 

Wat studenten als minder positief benoemen tijdens evaluaties, zijn vooral de faciliteiten. 
Er wordt geklaagd dat er te weinig computers zijn, hoewel dat ook een goede nabootsing 
van de praktijk is. 
Verder wordt genoemd dat het leren werken met het apotheekinformatiesysteem relatief 
veel tijd kost. Dit is hetzelfde systeem als in de praktijk wordt gebruikt, dus deze 
opmerking betreft niet specifiek de game. 

Tot slot vertelt Aukje Mantel-Teeuwisse dat dit de enige cursus is, waarbij al meerdere 
malen is voorgekomen dat studenten cadeautjes brachten als blijk van waardering. Als 
dát geen compliment is!   

 
Voorbeeld vier: Leren over games 

Beschrijf in max. 500 woorden je eigen verhouding tot games en gamecultuur: Speel je 
wel eens een game? Speel je geen games maar heb je op een andere manier te maken 
met games en gam cultuur? Spelen andere mensen die je kent games? Wat betekenen 
games en het spelen van games voor jezelf en/of voor de mensen die je kent? Wat is de 
slechtste of beste game die je hebt gespeeld? Welke game heb je het laatst gespeeld? 
Wat is je eigen academische achtergrond en bij welk thematisch wekelijks perspectief uit 
deze cursus denk jij het beste aan te sluiten en waarom? Zet dit ook op je blog. 
 
Dit is een van de eerste opdrachten die studenten krijgen bij de cursus ‘Nieuwe media en 
populaire cultuur: gamecultuur’, die onderdeel is van de master ‘Nieuwe media en 
digitale cultuur’ binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Tijdens deze cursus 
bestuderen studenten games en zetten zij een onderzoekspaper op over een specifiek 
game, gamegenre, gebruikersgroep, of sociale context. 
 
Opbouw 

De cursus bestaat uit een zeven hoorcolleges en werkcolleges en zelfstudie. Tijdens de 
cursus zijn er drie soorten opdrachten: wekelijkse paperopdrachten, wekelijkse lees-
vragen en elke student verzorgt eenmalig in groepsverband de helft van een werkcollege. 
 
De cursus bestaat uit drie onderdelen: 
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A. Een wekelijks hoorcollege 
In de hoorcollegereeks wordt een theoretisch en historisch kader geschetst van waaruit 
de verschillende games en gebruiksvormen van games kunnen worden begrepen. Daarbij 
zal tijd worden ingeruimd voor het bespreken van individuele games om de repertoire-
kennis van studenten te vergroten. Daarbij worden de verschillende perspectieven 
besproken van waaruit computergames bestudeerd kunnen worden.  
 
De collegereeks begint met een introducerend college over gameonderzoek. Waarom 
worden games en gamecultuur bestudeerd en wat kan daaronder worden verstaan? 
(hoorcollege 1) In het tweede college gaan we in op de geschiedenis van games en 
gamecultuur (hoorcollege 2). Daarna introduceren we het begrip participatie en onder-
zoeken we aan de hand van een case study hoe educatieve games ontworpen en 
gespeeld kunnen worden (hoorcollege 3). Vervolgens wordt ingegaan op de vraag op 
welke wijze games zich verhouden tot het vertellen van verhalen (hoorcollege 4). In het 
vijfde college staan de mogelijke positieve en negatieve effecten (educatie en geweld) 
van het spelen van games centraal (hoorcollege 5). Daarna bespreken we de relatie 
tussen games en identiteit, zoals gender en etniciteit (hoorcollege 6). Tijdens het laatste 
college bespreken we een aantal specifieke onderzoeksthema’s met betrekking tot games 
en gamecultuur. Ook is er ruimte voor presentaties van games door studenten (hoor-
college 7). 
 
B. Een wekelijks werkcollege  
In de werkcolleges leert de student de kennis die is opgedaan door het lezen van de 
literatuur en het volgen van de hoorcolleges kritisch te verwerken en toe te passen. Het 
accent ligt op het stapsgewijs opzetten van een onderzoekspaper waarin wordt gekozen 
voor een game, een gamegenre, een gebruikersgroep, of een sociale context. De student 
zich situeert binnen het veld. 
 
C. Zelfstudie 
Ter voorbereiding op de hoor- en werkcolleges maakt de student allerlei opdrachten (zie 
hieronder). Ook kan de student gebruik maken van de gamotheek (zie hieronder) om 
zijn/haar repertoirekennis te vergroten. 
 
Inhoud 

In deze cursus: 
• Leert de student om computergames in esthetisch, economisch en sociaal-culturele 

termen te beschrijven en te analyseren. De nadruk ligt hierbij op de verschillende 
gebruiksvormen van computergames.  

• Leert de student om de verschillende perspectieven van waaruit computergames 
bestudeerd kunnen worden te analyseren (= analyse), kritisch te beoordelen (= 
kritiek) en op creatieve wijze aan te vullen (= creatie). 

Meer informatie over deze cursus is te vinden op gamecultuur07.blogspot.com. 
 
Werkwijze 

Tijdens de werkgroepen wordt stapsgewijs gewerkt aan het schrijven van een 
onderzoekspaper. Dit gebeurt door een thema uit de collegereeks toe te passen op een 
voor een game, een gamegenre, een gebruikersgroep, of een sociale context. In een 
aantal fasen werkt de student aan een analytisch/kritisch/creatief paper hierover. 
 
Daarnaast biedt de Gamotheek studenten de mogelijkheid om gratis digitale games en 
consoles te lenen. De Gamotheek is een onderdeel van de Bijzondere Collecties in de 
Letterenbibliotheek aan de Drift, en is maandag t/m vrijdag geopend van 9 tot 17 uur. 
Ter ondersteuning van de praktijkkennis van het veld van digitale games wordt tijdens 
deze cursus studenten geadviseerd om minstens eenmaal een game en/of console te 
lenen ten behoeve van het eigen onderzoek. 
Ook houdt de student een gamelog bij. Dit is een digitaal dossier waarin bovenstaande 
opdrachten worden opgenomen volgens de deadlines die daarvoor zijn gesteld. 
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Evaluatie 

De studenten zijn tijdens de cursus met behulp van een schriftelijke vragenlijst 
ondervraagd over de mogelijkheden die zij zien op het gebied van educatieve games. Uit 
deze evaluatie bleek dat deze groep weinig bekend was met dit onderwijsinstrument. 
Voorbeelden van mogelijkheden die studenten zagen, waren bijvoorbeeld simulaties bij 
medische wetenschappen en simcity bij sociale geografie. 
 
 

 

Voorbeeld vijf: Wiskunde bij Freudenthal 

Bij het Freudenthal instituut worden diverse games in het onderwijs ingezet op het 
gebied van wiskunde. Initiatiefnemer hiertoe is het expertisecentrum reken- en wiskunde 
onderwijs. De games zijn te vinden op http://www.fi.uu.nl/wisweb/ en 
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/ 
Informatie en een beschrijving van deze casus komt binnenkort beschikbaar op de 
website http://www2.ivlos.uu.nl/ictexpertisecentrum/, waar meer informatie over serious 
gaming te vinden is. 
Meer informatie over deze wiskundegames zijn te vinden bij Vincent Jonker 
(v.jonker@uu.nl). http://www.freudenthal.nl/  
 
 
 
 Voorbeeld zes: Simulatie van de noodslachting 

"Studenten Diergeneeskunde worden opgeleid om dieren beter te maken. Maar soms is 
een noodslachting nodig, en moet bijvoorbeeld een koe of paard vanwege serieuze 
verwondingen ter plekke worden afgemaakt. Hoe kunnen Diergeneeskundestudenten 
hiervoor worden opgeleid, een handeling die eigenlijk tegen hun aard in gaat en zeer 
emotioneel is? Op dit moment is het zo dat studenten tijdens hun opleiding Diergenees-
kunde eenmaal een noodslachting moeten hebben uitgevoerd. Maar het zou de opleiding 
ten goede komen als ze dit vaker kunnen oefenen." [Bron: casusomschrijving gegeven 
bij start van cursus] 

Opbouw 

Bovenstaande casus is voorgelegd aan tien studenten games & game design en 
interaction design, die binnen de faculteit Kunst, Media en Technologie van de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, een opleiding tot Multimedia Master of Arts volgen.  
 
Inhoud 

Concrete opdracht is om na een vier maanden fulltime samen werken, een game op te 
leveren waarmee diergeneeskunde studenten het proces van noodslachtingen kunnen 
doorlopen en de bijbehorende handelingen te oefenen. Daarmee is een de groep van tien 
studenten aan de slag gegaan.  
 
Werkwijze 

De groepstudenten zijn van start gegaan door in eerste instantie onderling veel te 
overleggen, en hun gedachtegang over de game middels flowcharts te visualiseren. Op 
basis van de verschillende vaardigheden van de groepsleden worden er na de eerste fase 
van overleg, subgroepen gemaakt die zich concentreren op technische, grafische, 
conceptuele of onderzoeksaspecten.  
 
Bij het bespreken van de opdracht, wordt het oorspronkelijke doel om de emotionele 
aspecten in de game te verwerken, omgevormd tot de opdracht om het procesmatig 
handelen, dat wil zeggen het wat, wanneer en hoe van de noodslachting zo 
natuurgetrouw na te bootsen. Vervolgens stellen de studenten zichzelf het doel om alles 
te weten te komen over noodslachting. Ze zoeken informatie, krijgen een briefing bij de 
faculteit DGK, voeren een literatuurstudie uit, en houden een enquête onder DGK- 
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studenten over hoe zij voorbereid worden, hun doelen, en verwachtingen en houding ten 
aanzien van noodslachting. Om het hele noodslachtingsproces tot in detail te snappen, 
bezoeken zij colleges, en ook zelf een slachthuis boerderij. Op basis van al deze 
informatie ontwerpen zij het basisconcept van de game, wat zij voorleggen aan de twee 
begeleidende docenten. Vervolgens beginnen de studenten met het productie draaien, 
waar prototypes worden uitgetest, en het concept uitgewerkt wordt tot daadwerkelijk 
game design.  
Na deze intensieve samenwerking ligt er nu een game waarin het noodslachtingsproces 
tot in detail is uitgewerkt. Naast het scenario dat is uitgewerkt door deze groep, hebben 
ze ook ideeën over hoe de faculteit DGK aanvullende scenario's kan maken.  
 
Evaluatie 

In een interview met Paul Reinierse, die de groep vertegenwoordigt, zegt hij dat zijn 
groep door dit project alles weet over noodslachting. Misschien wel meer dan de DGK 
studenten zelf. ‘En dat hebben we vooral geleerd door alle stappen van informatie 
verzamelen om tot een basisconcept te komen’, zo zegt Paul. Maar hij legt ook uit dat 
het komen tot een basisconcept niet genoeg zou zijn geweest om zoveel te leren. Het 
daadwerkelijk uitwerken van het basisconcept maakt pas dat je echt details tegen komt 
over het noodslachtingsproces en wat, wanneer en hoe gebeurd. De studenten games en 
game design weten uit ervaring dat je alles heel concreet en tot in detail moet uitwerken, 
en om die reden al zoveel mogelijk te anticiperen bij de eerste stappen.  
Uit de manier waarop Paul Reinierse vertelt over hun werkwijze valt de grote 
zelfstandigheid van de studenten af te lezen. Ze hebben zelf verschillende stappen 
ondernomen in het komen tot een basisconcept en het daadwerkelijk ontwikkelen van de 
game. Zo zijn de studenten in een vroeg stadium op pad gegaan naar een boer om de 
noodslachting te ervaren, en zodoende beter te begrijpen waar de game betrekking op 
zou moeten hebben. Dit geeft aan dat het zelf maken van een goede game de studenten 
echt motiveert om de inhoudelijke kennis die in de game aan de orde moet komen op te 
gaan zoeken. De vraag rijst dan ook, in hoeverre het maken van deze game ook een 
leerzaam proces zou zijn geweest voor de DGK-studenten.  
 

 


