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Games & onderwijs
Tegenwoordig zijn computergames niet meer weg te denken uit de wereld
van jongeren. Op school worden ze echter nog weinig gebruikt. Een van de redenen daarvoor is dat er nog zo weinig concrete didactische tips zijn over hoe
je games het best in je onderwijs in zou kunnen zetten. Deze brochure biedt
daar handreikingen voor.
Games kunnen een hele interessante aanvulling zijn op de gangbare onderwijsmiddelen. Ze kunnen erg motiverend werken en leerlingen meevoeren
naar een virtuele wereld waarin ze ervaringen kunnen opdoen en veilig kunnen
experimenteren. Leerlingen waarderen de afwisseling in het onderwijsaanbod
en er zijn al wel degelijk effecten aangetoond van de inzet van games. Er zijn
heel veel commerciële games verkrijgbaar, die met enige creativiteit en een
goede didactische schil in het onderwijs makkelijk inzetbaar zijn. Commerciële
games zijn relatief goedkoop en lenen zich vaak voor verschillende leerdoelen.
Daarnaast zijn speciaal ontwikkelde educatieve games steeds meer in opkomst,
die ervaringen of herhaalde oefening gericht op een specifiek leerdoel bieden.
In het onderzoek dat wij uitvoerden op Unic is het leereffect van educatieve
games vergeleken met de leeropbrengst van commerciële games. Het onderzoek richtte zich op een specifiek cognitief leerdoel en toonde aan dat voor
dit leerdoel de speciaal ontworpen educatieve game het beste kan worden
ingezet. Of dat voor andere leerdoelen ook geldt is de vraag: er is nog maar
weinig vergelijkend effectonderzoek gedaan.
In deze brochure vind u tips voor de inzet van zowel commerciële als educatieve games, in 6 stappen. De stappen die hier kort worden weergegeven,
worden toegelicht op de volgende bladzijden, geïllustreerd met concrete voorbeelden uit ons onderzoek.

Zes simpele stappen
Stap 1: Doel bepalen
Welke doel wilt u bereiken met de beoogde game? En wilt u dat leerlingen dat
doel bereiken door het spelen van (een deel van) de game, of fungeert de game
meer als kapstok waaraan allerlei activiteiten opgehangen kunnen worden?

Stap 2: Game kiezen
Wordt het een commerciële game of een educatieve game?

Stap 3: Hoe gaat u de game inzetten?
Wat u ook doet: zorg ervoor dat leerlingen
voldoende mogelijkheid tot reflectie krijgen!

Stap 4: Rol docent bepalen
Hulp van de docent: een kwestie van doseren.

Stap 5: Organisatie van de les
Bepaal de plaats in het curriculum, de hoeveelheid tijd,
activiteiten voor leerlingen die sneller klaar zijn.

Stap 6: Randvoorwaarden
En waar u verder aan moet denken: de benodigde hardware, het geluid,
spelen via het schoolnetwerk, de medewerking van de ICT dienst,
veiligheid en natuurlijk de kosten.

Stap 1:
Doel bepalen
Welke doel wilt u bermeiken met de beoogde game? En wilt u dat leerlingen dat doel bereiken door het spelen van (een deel van) de game, of
fungeer t de game meer als kapstok waaraan allerlei activiteiten opgehangen
kunnen worden? In het laatste geval hoeven de primaire doelen van de game
niet noodzakelijk overeen te komen met uw leerdoel.
Een voorbeeld : Roller Coaster Tycoon gaat primair over het opbouwen
en beheren van een pretpark. De speler kan zelf achtbanen bouwen en
die in zijn pretpark opnemen. De game leent zich dus goed voor zowel
natuurkundige leerdoelen als leerdoelen op het gebied van management
en economie. Dezelfde game zou echter ook gebruikt kunnen worden voor
bijvoorbeeld muziek onder wijs, door leerlingen de opdracht te geven de
deuntjes van de verschillende attracties op een bepaald thema af te stem men. Of bijvoorbeeld voor onderzoek, door leerlingen te laten uit zoeken
welke factoren het meest van invloed zijn op het aantal bezoekers (veel
eet- en drinkvoorzieningen, lage entree prijzen, schone paden?).

In het onderzoek ging het om de Eerste en de Tweede wet van
New ton: “een voor werp waarop geen kracht werkt behoudt zijn snelheid (in richting en grootte)”, en “de snelheidsverandering van een
voor werp is evenredig met de geleverde kracht”. Hierover bestaan
de nodige misvattingen bij leerlingen, en deze misvattingen blijken
hardnekkig resistent tegen onder wijs. Leerlingen denken vaak dat
een voor werp dat in beweging is vanzelf wel een keer tot stilstand
komt en realiseren zich niet dat weerstand hier een rol bij speelt.
Hiermee hebben we een concreet doel gesteld waarbij we willen
dat de speler door de game te spelen direct er vaar t hoe de beweging
van een voor werp gehoorzaamt aan deze wetten.

Stap 2:
Game kiezen
Bij de keuze voor een game zijn vooral de volgende overwegingen van belang:

Hoe specifiek is het leerdoel? Hoe belangrijk is de context?
Bij zeer specifieke doelen kan het de voorkeur verdienen een educatieve game te gebruiken. Dat is ook het geval wanneer de context van
belang is (bijvoorbeeld bij beroepsopleidingen) en er redenen zijn te
veronderstellen dat leerlingen de stap van wat ze in de game doen naar
de praktijk niet makkelijk zullen maken, ook al krijgen ze hierbij hulp
van de docent. Voor brandoefeningen, operaties, gevechtshandelingen,
verkeerssimulaties etc. worden in het bedrijfsleven al lang speciaal
ontwikkelde spellen gebruikt. Het te tonen verband is herkenbaar voor
de speler; er veranderen niet teveel factoren tegelijk. Het leerdoel is
helder en de bijpassende game sluit hierbij aan. De kans om een bestaande educatieve game te vinden die zo’n specifiek leerdoel bedient
is op dit moment echter niet zo erg groot. Er wordt de laatste jaren
wel gestaag, zij het versnipperd, gewerkt aan nieuwe spellen, vaak
gratis of tegen geringe vergoeding te gebruiken. De website van Margreet van den Berg (http://ict-en-onderwijs.blogspot.com) en de wikipagina
(http://www.kenniswiki.nl/Educatieve_games) over educatieve games zijn
goede star tpunten om te zoeken.
Een educatieve game laten ontwikkelen is doorgaans een kostbare
aangelegenheid, maar financiële overwegingen zijn minder zwaarwegend
wanneer de ontwikkeling van een game aan studenten kan worden
uitbesteed. De game in het ons onderzoek is door een student van de
lerarenopleiding bedacht en gebouwd en blijkt een goede leerwinst op
te leveren.
Specifieke doelen en doelen binnen een specifieke context kunnen
in principe ook bereikt worden met commerciële games, maar dat vereist overzicht over wat er mogelijk is, creativiteit en zoektijd – tijd die
docenten vaak niet hebben. Voor het zoeken naar een passende game
bestaan bedrijven als Game Onderwijs Onderzoek.

Wanneer de reden om een game te kiezen minder specifiek is, is de kans
om makkelijk een passend commercieel spel te vinden groter, zoals bij probleem oplossen of creatief denken, oefenen van een taal en samenwerken.
Veel commerciële spellen zijn bijvoorbeeld in verschillende talen verkrijgbaar.
Een populair spel in een vreemde taal aanbieden kan een hele leuke manier
zijn om te oefenen. Een ander voordeel van commerciële games is dat er
doorgaans een enorme hoeveelheid informatie en hulp beschikbaar is via
online gemeenschappen en fora.

Hoeveel lestijd is er beschikbaar?
Binnen het onderwijs is de hoeveelheid beschikbare tijd doorgaans beperkt. Het is dan, zeker als het om een commerciële game gaat, niet goed
mogelijk om leerlingen een hele game te laten spelen. Van belang is dan
het gemak waarmee delen van de game kunnen worden geselecteerd en gespeeld. Bij games met een lineaire verhaallijn, of games waarbij activiteiten
afhankelijk zijn van het behaalde level is dat lastiger.

Is de game uitdagend genoeg?
Een game kan nog zo didactisch verantwoord zijn, bij een saaie game zit
een leerling niet op het puntje van zijn stoel (flow),0 en dat is nu juist wat
je met een game beoogt. Elementen als een uitdagende moeilijkheidgraad,
beloning en competitie bevorderen de flow, en die flow zorgt er voor dat de
leerling moeite blijft doen om zijn doel te bereiken.

Voor ons onderzoek hebben we veel commerciële games bekeken
voordat we een passend spel vonden waarin de speler een natuurgetrouwe beweging er vaar t in een situatie waar de wrijvingskracht
ontbreekt. Shattered Horizon bleek aan de didactische eisen te voldoen maar was voor 16 jaar en ouder. Uiteindelijk hebben we Unreal
Tournament gekozen omdat we daarin zelf de mogelijkheid hadden om
met de bijgeleverde level-editor aanpassingen te doen. Dit spel was
te gewelddadig voor de doelgroep van deze school (3e klas), maar
we hebben de wapens uitgeschakeld, geholpen door de grote online
gemeenschap rond dit spel. Ook is de wrijvingskracht “op nul gezet”
en daarmee was de commerciële game aangepast zodat het ons
leerdoel voor onze doelgroep kon ondersteunen. Een spel waarin de
spelers gezamenlijk in een 3D wereld rondlopen en vliegen om zoveel
mogelijk munten te verzamelen en in te leveren bij verborgen stations.
Het educatieve spel is ontwikkeld door een masterstudent van de
lerarenopleiding Archimedes. Uitgangspunten waren de stappen die
een docent normaal gesproken zet bij de uitleg van dit onderwerp. In
de levels van het spel zijn de opeenvolgende “lessen” herkenbaar:
eerst alleen rechtdoor, daarna een bocht maken, daarna zelfde situatie met wrijving, tempo verhogen etc. De beweging wordt geïllustreerd
aan de hand van een eenvoudig weergeven ruimtescheepje dat door
een doolhof moet vliegen om diamanten te verzamelen.

Stap 3:
Hoe gaat u de game inzetten?
Belangrijkste principe bij de inzet van games is dat er altijd een mogelijkheid tot reflectie moet bestaan. Als er iets is waar binnen het onderzoek
naar de inzet van games consensus over bestaat, dan is dat wel dit: leerlin gen een game laten spelen zonder enige vorm van reflectie heef t geen zin.
Voor het inbouwen van reflectiemogelijkheden biedt het Serious Gaming
Lemniscaat Model (SGLM) een goed houvast.
In de game cyclus van het model verkent de spelende leerling op in tuïtieve wijze de spelomgeving en voer t daarin handelingen uit. Wanneer
de speler vastloopt, behoef te krijg t aan ex tra informatie of wanneer de
docent de speler uit zijn spel haalt, kan de speler wat afstand nemen van
het spel en reflecteren op de mechanismen en zijn handelingen. Daarmee
komt hij in de leercyclus.
Een game -les doorloopt deze cycli èèn of meer malen. De star t en het
eind van de lesreeks kan in principe overal lig gen.
Afhankelijk van de klas, docent, lessituatie, aantal beschikbare compu ters etc. kan de docent er voor kiezen meer of minder tussenbesprekingen
in te lassen, een nabespreking te houden, (ook) individueel hulp te bieden
of alleen klassikale besprekingen te houden.
Wat het model wel voorschrijf t is dat het niet wijs is om tijdens het
spelen te proberen een reflectie in gang te zetten. De leerling is of aan het
spelen, of aan het reflecteren. In beide gevallen wordt er geleerd, in het
eerste geval intuïtief (een er varingsbasis wordt gelegd), in het tweede geval
cognitief en bewust. De crux in het toepassen van dit model is het overha len van de wissel van game cyclus naar leercyclus en andersom. Ideaal is
als de leerling zelf om kennis gaat vragen op een cruciaal moment. In de
praktijk zal dat lastig te realiseren zijn door de diversiteit van leerlingen.
Een oplossing kan zijn om leerlingen in tweetallen te laten werken, zodat
ze in elk geval elkaar als vraagbaak hebben. Een hele andere manier is om
de lessen zo in te delen dat de schoolbel voor een afsluiting van de game cirkel zorg t, of door een deel van de uitvoering in een huiswerkopdracht te
plaatsen. Ook dan blijf t het essentieel om een terugkoppeling in te bouwen.

Het hier getoonde model heef t betrekking op het leren van conceptuele
kennis, maar ook voor andere leerdoelen is het model van toepassing. Wanneer een spel gebruikt wordt om een vreemde taal of sommen te oefenen

In het onderzoek hebben we er voor gekozen de leerlingen in een
eerste les bekend te maken met de begrippen snelheid, kracht en
eenparige beweging. We stapten dus in bij “Abstract Concept”. Vervolgens werden de leerlingen in een spelsituatie gebracht waarin ze
een beweging moesten sturen door kracht aan te bieden. De leerling
doorliep de game cyclus gedurende een lesuur meermalen. Na deze

is geen reflectie op abstracte concepten nodig, maar ook dan geldt dat
de ondersteuning van de docent gepland moet worden op een moment dat
het spel is onderbroken.

les kregen de leerlingen een aantal ver werkingsopdrachten, waarin
af beeldingen uit de gespeelde game werden getoond, en waarbij
werd gevraagd in een aantal gevallen de gebruik te kracht en ge volgde baan te schetsen. Deze opdrachten trig gerden de reflectieve
obser vatie. Het lesboek kon worden geraadpleegd als er behoef te
aan abstracte concepten ontstond.

Stap 4:
Rol docent bepalen
Bij de inzet van games moet de docent zich bewust zijn van de hulp die
hij biedt. Het is belangrijk om slechts zoveel hulp te bieden dat de leerling
zelf ‘de sprong kan maken’ (scaffolding). Docenten zijn nogal eens geneigd
het hele probleem als het ware over te nemen.
Wanneer op alle vragen van de leerling direct een antwoord wordt gegeven wordt de leerling niet geprikkeld om zelf na te denken. De docent
zal zo veel mogelijk helpende vragen moeten stellen om de leerling te prikkelen zelf een aanpak te formuleren. Het is heel belangrijk dat de docent
het leerdoel helder voor ogen heeft en kan onderscheiden welke vragen
essentieel zijn en welke vragen van secundair belang zijn. Een vraag over
de besturing van het spel moet wel meteen adequaat worden beantwoord,
omdat de leerling moet kunnen focussen op de vragen die betrekking hebben op het leerdoel.

In het onderzoek hebben we er voor gekozen om de docenten tijdens het spel geen vragen te laten beantwoorden. Docenten in het
onderzoek hebben enkel alle technische vragen omtrent besturing
van de game beantwoord om de speler varing niet onnodig complex
te maken. Dit was nodig om onderzoekstechnische redenen, maar
didactisch gezien lieten we hiermee kansen liggen. Op het moment
dat een leerling vastloopt in het spel omdat de concepten van de
bewegingsleer te lastig zijn, valt de leerling uit de game cyclus. De
leerling staat met een actieve leer vraag open voor feedback en vraagt
de docent om kennis: de droom van elke docent. In een normale praktijksituatie zou de docent deze kans met beide handen moeten grijpen.

Stap 5:
Organisatie van de les
Plaats in het curriculum
Geef een game bij voorkeur een plek in het bestaande curriculum, dus
niet bijvoorbeeld als keuzeworkshop, zodat leerlingen eerder geneigd zijn de
game serieus te nemen. Zorg voor producten als opdrachten en ingevulde
logformulieren en als het even kan ook een beoordeling, om dezelfde reden.

Klassenmanagement
Bedenk van te voren een zinvolle activiteit voor leerlingen die snel klaar zijn.

Kennismaking
Ruim altijd voldoende tijd in om leerlingen zich het spel eigen te laten maken,
laat ze bij voorkeur een hele les vrij in de game rondlopen.

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen de normale lessenreeks,
binnen het thema ‘Kracht en beweging’. Leerlingen kregen een bonuspunt als ze voldoende inzet hadden getoond. Bij de commerciële
game gingen de leerlingen eerst individueel aan de slag, zodat ze
de nodige er varing met de besturing, het gebrek aan wrijving en het
doel van de game op konden doen. Daarna speelden ze online met
de hele klas tegen elkaar.

Stap 6:
Randvoorwaarden
Benodigde hardware
Let vooral bij het gebruik van commerciële games op de systeemeisen.
Schoolcomputers zijn niet altijd voldoende toegerust om zo’n game aan te
kunnen. Het aantal benodigde pc’s kan beperkt worden door leerlingen samen te laten werken – ook om didactische redenen is dat vaak een aanrader.
Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld één leerling de game te laten spelen
via een beamer of een smar tboard en de overige leerlingen daarbij om hulp,
feedback of evaluatie te vragen.

Schoolnetwerk
Spelen van een game via het schoolnetwerk kan het nadeel hebben dat
leerlingen hun tussentijds gesavede game niet kunnen terugvinden. Juist de
mogelijkheid om iets dat niet gelukt is nog eens op een andere manier over
te doen is een groot voordeel van games, dat daarmee teniet wordt gedaan.
Ook de mogelijkheid van crashes maakt het gebruik van een netwerk geen
aantrekkelijke optie. Gebruik dus bij voorkeur stand alone pc’s, of games
die via internet te spelen zijn.

Geluid
Geluid is een essentieel onderdeel van een game. Net als bij films hebben de achtergrondmuziek en omgevingsgeluiden een duidelijke functie.
Gebruik daarom koptelefoons of laat leerlingen niet te dicht bij elkaar zitten.

Medewerking ICT dienst
Omdat ICT diensten vóór alles de veiligheid van computers op het oog
hebben, kan dat bij innovaties soms een drempel vormen. Hun medewerking
is essentieel: stel ze op de hoogte van wat u wilt en wat daar voor nodig is.

Prijs
Schaf bij het gebruik van commerciële games voor elke leerling/voor elk
paar leerlingen een exemplaar aan, zodat er geen licentieproblemen kunnen
ontstaan. Bruikbare commerciële games zijn meestal goedkoop (zo’n 10-20
Euro), zodat u hiermee nog steeds aanzienlijk goedkoper uit bent dan wanneer u een game zou laten ontwikkelen. Een game laten ontwikkelen door een
student van bijvoorbeeld de lerarenopleiding kost geen geld, maar wel tijd.

Veiligheid
Bij online games komen uw leerlingen andere spelers tegen. Dat kan
voor sommige leerdoelen juist een voordeel zijn, maar wanneer dat een
probleem is, is er wel vaak een mogelijkheid zo’n game via een ‘private
ser ver’ te spelen.

