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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van het NRO-project Interactieve Fictie in het taalonderwijs: gamenderwijs
talen leren in het vo. Het project is uitgevoerd door een consortium van onderwijskundig
onderzoekers van de Radboud Universiteit en Game Onderwijs Onderzoek en docenten van het
Bonaventuracollege in Leiden (locaties Burggravenlaan en Mariënpoelstraat) en het St.Gregoriuscollege in Utrecht. Van de scholen waren docenten Nederlands en Engels betrokken.
Aanleiding voor dit praktijkgerichte onderzoek was de behoefte van de scholen om meer en op een
motiverende manier gebruik te maken van ICT in het onderwijs Engels en Nederlands. De scholen
hadden wel voorzieningen als laptopkarren en computerlokalen, maar voor de vakken Engels en
Nederlands werden die vrijwel niet gebruikt. Docenten en onderzoekers hebben verkend of
Interactieve Fictie ingezet kon worden om te werken aan leesvaardigheid Engels en
schrijfvaardigheid Nederlands In dit verslag beschrijven we de resultaten van het project dat is
uitgevoerd bij de lessen Engels.
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1 Inleiding
Goed kunnen lezen en schrijven is essentieel in onze geletterde samenleving. Goede kennis van
vreemde talen is eveneens van belang. Veel jongeren verlaten het onderwijs echter met
onvoldoende taalvaardigheid Nederlands en Engels. Uit recente peilingen van het CITO blijkt dat veel
leerlingen in het vo de referentieniveaus Nederlands onvoldoende beheersen (Van Til, Hemker, &
Van Onna, 2012). De problemen zijn het grootst in het vmbo, maar ook op het havo en vwo zijn er
leerlingen die moeite hebben met lees- en schrijfvaardigheid. Voor docenten is het een uitdaging om
het rendement van hun talenonderwijs te verhogen. De inzet van ICT ligt daarbij voor de hand.
De afgelopen jaren zijn veel toepassingen ontwikkeld voor het taalonderwijs. Deze hebben vaak een
drill and practice karakter: ze zijn vooral geschikt voor het oefenen van vaardigheden in een gesloten
context (spelling of woordjes oefenen, invuloefeningen) en zijn daarmee vooral bedoeld voor het
automatiseren van vaardigheden en memoriseren van kennis (Corda & Westhoff, 2009).
Games worden in het taalonderwijs in Nederland niet veel gebruikt. Voor zover ze gebruikt worden,
hebben ze vaak hetzelfde oefenkarakter als de meeste ICT toepassingen in het taalonderwijs. De
game is dan niet meer dan een ‘sausje’, bedoeld om leerlingen te motiveren om vaardigheden te
oefenen.
In verschillende meta-analyses zijn positieve effecten van games op leerresultaten gevonden
(Wouters, van Nimwegen, Van Oostendorp, & Van der Spek, 2013; Egenfeldt-Nielsen, 2006; Randel
e.a., 1992; Van Rooy, Jansz, & Schoenmakers, 2010; Young, 2012). Wouters e.a. vonden daarbij
aanwijzingen dat games tot meer positieve leerresultaten leiden wanneer ze het drill and practice
karakter overstijgen. Toepassingen die een veel bredere leerervaring beogen, zijn bijv. games waarin
leerlingen problemen oplossen waarvan de oplossingsmogelijkheden niet vast liggen. Zo lieten Chen
en Yang (2013) leerlingen een adventure game spelen, een type game waarbij spelers niet verder
komen in het spel wanneer ze de taaluitingen in de game niet begrijpen of verkeerd gebruiken. In
een dergelijke game is de taal functioneel voor het spelen van de game.
Een type games waarbij het functionele gebruik van taal nog sterker op de voorgrond staat zijn text
adventures, ofwel interactieve fictie (IF). Bij IF gaat het om games die louter uit tekst bestaan. De
speler beweegt zich als hoofdpersoon in een ruimte, voert dialogen en lost puzzels op, puur op basis
van tekstuele informatie. In IF is het verloop van het verhaal grotendeels afhankelijk van de keuzes
die de speler maakt. De speler kiest uit dialoog opties en tikt zelf bedachte commando’s in om verder
te komen. Die commando’s moeten correct gespeld zijn, want anders ‘snapt’ de game ze niet. Lezen
met begrip is essentieel om oplossingen te vinden. IF voldoet daarmee aan een aantal criteria voor
leerzame ICT-toepassingen voor taalverwerving die Corda en Westhoff (2009) beschrijven: het stelt
leerlingen bloot aan rijk taalgebruik; het noodzaakt leerlingen zich te realiseren wat de taal die ze bij
het uitvoeren van de taak gebruiken, betekent; de aandacht van leerlingen wordt ook gefocust op de
vormaspecten van taal en er wordt een situatie gecreëerd waarin het nodig en/of functioneel is om
ook zelf schriftelijk of mondeling taal te gebruiken.
Een groot voordeel van IF is dat het makkelijk in het onderwijs is in te zetten: de technische eisen zijn
veel lager dan bij grafische games. Er is bovendien een grote hoeveelheid bruikbare IF gratis
beschikbaar. Een van de onderzoekers in het project deed reeds positieve ervaringen op met IF in
een onderwijscontext. Het ging daarbij om burgerschapsvaardigheden (Verheul, 2013), maar
docenten in het project zagen ook goede mogelijkheden van IF voor taalonderwijs.
IF en begrijpend lezen
Lezen is een belangrijke vaardigheid als het gaat om het leren van een (vreemde) taal: een lezer
wordt geconfronteerd met nieuwe woorden en grammaticale vormen en doet culturele kennis op.
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Maar het is een bekend probleem dat leerlingen nauwelijks fictie lezen en dat zij een negatieve
houding tegenover lezen hebben. IF biedt een goed alternatief, niet alleen vanwege de motiverende
werking, maar ook vanwege de specifieke eigenschappen van deze vorm van lezen. IF doet een groot
beroep op de leesvaardigheid van leerlingen. Om de juiste vervolgcommando’s te geven moeten ze
nadenken over het verloop van het verhaal, situaties visualiseren en de betekenis van onbekende
woorden achterhalen. Ze krijgen bovendien directe feedback tijdens het lezen: als een goed
commando wordt gegeven (i.e. inhoudelijk betekenisvol en correct gespeld) krijgen ze toegang tot
het vervolg van het verhaal. Bij een fout commando vraagt het systeem om een nieuw commando (al
dan niet met hints). De speler is niet louter toeschouwer, maar creëert al spelend zijn eigen verhaal
(Ostenson, 2013). De vertakkingen in de plot maken het mogelijk alternatieven uit te proberen.
Leerlingen worden uitgedaagd om keuzes te maken, wat goed aansluit bij de 1001
keuzemogelijkheden in het alledaagse moderne leven. Dit versterkt hun gevoel van autonomie.
Verschillende Amerikaanse docenten rapporteren over de manier waarop zij IF hebben ingezet voor
het leesonderwijs (o.a. Pereira, 2013). Uit hun ervaringen blijkt dat IF voor de leerlingen een nieuw
tekstgenre is dat ze door het game-element als heel motiverend ervaren. Er zijn echter nog niet veel
systematische gegevens over de effecten van IF op tekstbegrip. In de studies die zijn gedaan gaat het
om gevalsbeschrijvingen of kleinschalige experimenten. Shelton (2007) toonde positieve effecten van
IF in het moedertaal onderwijs. Door het spelen van IF werd gewerkt aan begrijpend lezen, maar ook
aan literaire analyse van de tekst (motieven van karakters, verhaalstijl en structuur van de plot).
Neville, Shelton en McInnis (2009) gebruikten IF in de context van het vreemde taalonderwijs bij
lessen Duits voor Amerikaanse studenten en onderzochten het effect op woordenschat,
leesvaardigheid en culturele kennis. Ze vergeleken de groei in woordkennis van studenten die een
traditionele opdracht maakten (tekst met vragen en woordenschatoefeningen) met die van
leerlingen die dezelfde woorden kregen aangeboden in IF. De studie liet zien dat de studenten in de
IF groep meer woorden hadden onthouden dan de leerlingen in de controlegroep, terwijl ze niet het
gevoel hadden met het leren van woorden bezig te zijn geweest. Vergelijkbare resultaten zijn
gerapporteerd door Pereira (2013).
In dit onderzoek gaan we de effecten van een Engelstalige IF op leesvaardigheid in het Engels na bij
leerlingen na.

1.1 Onderzoeksvragen
In dit deelonderzoek zijn twee groepen leerlingen vergeleken. De experimentele groep speelde
gedurende een aantal lessen een IF game. De controle groep kreeg gedurende een aantal lessen de
uitgeschreven tekst van de game te lezen. Op deze manier zijn de tekst en de context waarin de tekst
gelezen werd voor beide groepen vergelijkbaar. De leerwinst op gebied van leesvaardigheid en
woordenschat is vastgesteld met een pre- en posttest. Het leerproces is in beide groepen gevolgd
door middel van observaties; daarnaast zijn na afloop interviews afgenomen met leerlingen en
docenten.
De onderzoeksvragen luiden als volgt:
1) Behalen leerlingen in de experimentele groep een grotere leerwinst t.a.v. leesvaardigheid in
het Engels dan leerlingen in de controle groep?
2) Behalen leerlingen in de experimentele groep een grotere leerwinst t.a.v. Engelse
woordenschat dan leerlingen in de controle groep?
3) Is de motivatie voor het vak Engels van invloed op de leerresultaten?

1.2 Doelstellingen
Het onderzoek biedt een breed scala van te verwachten opbrengsten:
4



Kennis en inzicht
 Kennis over de effecten van de inzet van IF bij leesonderwijs Engels.
 Ervaringskennis en inzicht over de wijze waarop IF in de les en in het curriculum kan worden
ingezet.
 Wanneer IF werkt als verwacht, kan dat een positief effect hebben op de motivatie van
andere docenten om IF als methode in de les te gebruiken.

Producten
 Een lessenserie voor IF in leesonderwijs Engels, bruikbaar voor andere docenten in de
onderzoeksscholen en op andere scholen. De lessenserie wordt bijgesteld op grond van de
ervaringen in dit project.
 Een handleiding voor het gebruik van IF voor taalonderwijs.
 Trainingsmateriaal voor docenten.
 Een brochure over het gebruik van IF in taalonderwijs en over de opbrengsten van het
onderzoek, in het kader van kennisbenutting.
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2. Methode
2.1Opzet van het onderzoek
In het onderzoek is gebruik gemaakt van een quasi-experimentele opzet met een pre test -post test
controle groepen design. Leerlingen in de experimentele groep speelden een game; de leerlingen in
de controlegroep lazen het verhaal van de game. In de pre- en post test werd de leesvaardigheid en
woordenschat Engels gemeten. Daarnaast werd in de voortest de motivatie voor het vak Engels
meegenomen, als mogelijke covariaat en werden enige vragen gesteld over het gamegedrag van de
leerlingen. De experimentele groep kreeg in de natest daarnaast nog enige inhoudelijke vragen over
de game. Procesgegevens werden verzameld met observaties, interviews met docenten en vragen
over de leswaardering.

2.2 Participanten
Scholen
Het deelonderzoek is uitgevoerd op twee scholen: het St. Gregorius College in Utrecht, locatie Asch
van Wijckskade, en het Bonaventuracollege in Leiden, locatie Burggravenlaan.
Het St-Gregorius College is een katholieke school, met twee locaties: de Nobeldwarsstraat voor mavo
(Tl) en havo-kans-klas en de Van Asch van Wijckskade voor vwo en havo. De verschillen in
taalvaardigheid Engels tussen leerlingen zijn groot, ook zijn er grote verschillen in motivatie. De
deelnemende docent was vooraf benieuwd of IF het onderwijs kan versterken en met name of het
een motiverende werking heeft. Het project bood een goede gelegenheid om te experimenteren met
de mogelijkheden van ICT-toepassingen, iets wat op het St.Gregorius nog niet zo veel gebeurt. Er zijn
twee lokalen met vaste computers.
De locatie Burggravenlaan van het Bonaventuracollege biedt onderwijs op het niveau van
gymnasium, atheneum, havo en mavo. ICT toepassingen worden binnen de school nog niet zo veel
gebruikt. Er zijn laptopkarren en er is een ruimte met vaste computers. Voor het project is gebruik
gemaakt van de laptops. De coördinator voor het project, die aanvankelijk zelf mee zou doen maar
een andere functie kreeg binnen de school, zag het project als een goede gelegenheid om docenten
meer vertrouwd te laten raken met ICT toepassingen.
Bij aanvang van het onderzoek waren en 3 experimentele klassen en 3 controle klassen.
Het onderzoek is uitgevoerd in de volgende klassen:
- Gregoriuscollege: twee 4 havo klassen: een klas voor de experimentele conditie en een klas
voor de controle conditie. De lessen in beide condities werden door dezelfde docentgegeven.
- Bonaventura college:
o Een 3 vwo klas in de experimentele conditie
o Een 3 vwo/gymnasium klas in de controle conditie
o Een 3havo klas in de experimentele conditie
o Een 3 havo klas in de controle conditie
Op het Bonaventura waren vier docenten bij het onderzoek betrokken en werden de lessen in beide
condities door verschillende docenten gegeven. Door omstandigheden bleek de docent door
omstandigheden de lessen niet uit te kunnen voeren en het project is in deze klas na de eerste twee
lessen gestopt De gegevens van deze groep zijn niet in het onderzoek betrokken. Bij de
controlegroep heeft wel een voor- en nameting plaatsgevonden. Bij de analyses van de resultaten is
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daarom ook nagegaan wat de effecten van de interventie waren als de data van de 3havo controle
groep niet werden meegenomen.
Het ‘verloop’ bij docenten voorafgaand aan de uitvoering van het project bleek groot. Beoogde
docenten die meegedacht hadden over de onderzoeksaanvraag hadden een nieuwe baan op een
andere school, veranderden van functie binnen de school of bleken uiteindelijk toch niet
ingeroosterd in de leerjaren die mee zouden doen aan het onderzoek. Uiteindelijk zijn alle docenten
die in het oorspronkelijke voorstel werden genoemd vervangen door andere.
Leerlingen:
In totaal namen 122 leerlingen deel aan het onderzoek: 60 meisjes en 85 jongens. De 4havo
experimentele klas bestond, op éen meisje na, geheel uit jongens.
De experimentele groep bestond uit 56 leerlingen (27% meisjes), de controlegroep uit 89 leerlingen
(51% meisjes).Een gedetailleerdere analyse van de leerlingkenmerken wordt beschreven bij de
resultaten.

2.4 Voorbereiding van het onderzoek
2.4.1 Game selectie
Er is op internet een groot aantal gratis te spelen IF games beschikbaar, met name via de Interactive
Fiction Database. De voor het onderzoek te selecteren game diende aan een programma van eisen
te voldoen dat het onderzoeksteam had opgesteld en dat vooral betrekking had op de mate waarin
de game zich leende voor de inzet in onderwijs. Een belangrijke rol daarbij vervulde de hoeveelheid
hulp aan de speler die in de game beschikbaar is.
Programma van eisen:
1. Walkthrough beschikbaar: de docent moet kunnen beschikken over de ‘juiste’ oplossingen, om
adequaat hulp te kunnen bieden aan de leerlingen.
2. Tutorial beschikbaar: een ingebouwde tutorial waarmee vooral spelers die nog niet eerder IF
hebben gespeeld kunnen ervaren wat de bedoeling is.
3. Transcript beschikbaar/makkelijk te maken: dezelfde functie als de walkthrough: een
uitgebreide hands-on weergave van alle fasen van de game.
4. Helpfunctie beschikbaar: de speler krijgt hulp bij de te volgen strategie. Dit kan variëren van een
overzicht van mogelijke commando’s, steeds specifieker wordende hints, tot het ‘weggeven’ van
de goede oplossing van een punt in het spel waarbij beslissingen genomen moeten worden, zoals
puzzels, te volgen richtingen etc.
5. Hints beschikbaar: een helpfunctie die bestaat uit het geven van hints.
6. Engels taalgebruik moet goed zijn: op het niveau van de doelgroep. Het taalgebruik moest
tevens ‘normaal’ Engels betreffen. Er is bijvoorbeeld een op zich goed bruikbare game (Lost pig),
waarbij de hoofdpersoon een volstrekt idiosyncratisch taalgebruik heeft.
7. Minimaal 2 uur speelduur: de game moet 4 lessen kunnen vullen.
8. Geschikt voor beginners
9. Oplossen van een mysterie/puzzel: er zijn IF games waarbij dit niet het geval is, maar ons
uitgangspunt is dat juist het oplossen van een mysterie de intrinsieke motivatie om de game uit
te spelen zal verhogen. De voorlopers van IF hadden niet voor niets de nam tekst adventures.
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10. Meerdere oplossingen (multiple endings): geen harde eis, maar het besef dat bepaalde
beslissingen tot verschillende uitkomsten kunnen leiden maakt IF interessanter om nog eens te
spelen en maakt het gewicht van die beslissingen groter.
11. Online speelbaar: deze eis is komen te vervallen, omdat de internet verbinding van de
deelnemende scholen niet altijd optimaal was.
12. Save-functie: de speler moet de game op kunnen slaan en op een later tijdstip verder kunnen
spelen.
Gezocht werd naar games die aan zoveel mogelijk van deze eisen voldeden. Daarbij waren sommige
eisen ‘hard’, zoals de save functie. Het heeft geen zin een game te spelen die niet in een volgende les
verder gespeeld kan worden.
Er waren voor het project twee games nodig:
 Een tutorial game die in relatief korte tijd (één lesuur) gespeeld kon worden, waarmee de
leerlingen vertrouwd konden raken met de basisprincipes van IF.
 De eigenlijke game voor het project.
Tutorial game
In de IF database bleek een game beschikbaar die puur als tutorial is bedoeld: Tutorial van Adam
Cadre. In deze game wordt de speler stapsgewijs door een eenvoudige IF geleid. De game was binnen
een lesuur te spelen en bood voldoende uitdaging om spelers te motiveren.
De project game: Bronze
Bronze, een IF van Emily Short, is gebaseerd op Belle & het Beest. De game heeft een vrouwelijke
hoofdpersoon: Belle die naar het kasteel van het Beest terug gaat nadat ze haar familie heeft
bezocht. Als speler van de game, ben je Belle. De game begint aldus:
When the seventh day comes and it is time for you to return to the castle in the forest, your sisters
cling to your sleeves.
'Don't go back,' they say, and 'When will we ever see you again?' But you imagine they will find
consolation somewhere.
Your father hangs back, silent and moody. He has spent the week as far from you as possible, working
until late at night. Now he speaks only to ask whether the Beast treated you 'properly.' Since he
obviously has his own ideas about what must have taken place over the past few years, you do not
reply beyond a shrug.
You breathe more easily once you're back in the forest, alone.
Nadat Belle een aantal jaren op het kasteel is geweest, krijgt ze heimwee en mag ze een week naar
huis. Niet langer dan een week , omdat het anders slecht afloopt met het Beest en de bedienden van
het kasteel. Het verhaal in de game begint wanneer Belle terug naar het kasteel gaat.
In het kasteel zijn 55 kamers om te ontdekken. Belle gaat op zoek naar het Beest en treft hem op
sterven na dood in een van de kamers van het kasteel aan. Zij staat voor de keuze: het Beest redden,
de betoverde dienaren in het kasteel redden of allebei.
De game voldoet grotendeels aan het programma van eisen.
1. Walkthrough: beschikbaar op de site van Emily Short.
2. Tutorial: geen aparte tutorial, maar de game kan in de ‘beginners mode’ gespeeld worden,
waarbij veel hulp gegeven wordt. Spelers kunnen deze mode naar keuze ook zelf weer uitzetten.
3. Transcript: beschikbaar op de site van de auteur
4. Helpfunctie: beschikbaar.
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5. Hints: beschikbaar. Er kunnen uitgebreide hints gegeven worden wanneer de speler ergens
over wil ‘nadenken’, d.w.z., het commando ‘think’ of ‘think about’ invoert . De site van Emily Short
biedt ook een set met hints in een handleiding en er is volledige plattegrond beschikbaar.
6. Engels taalgebruik: goed; zeker geen eenvoudig taalgebruik, maar ook niet te moeilijk.
7. Minimaal 2 uur speelduur: naar schatting kost het minimaal 3 uur om de game uit te spelen.
8. Geschikt voor beginners. Door de uitgebreide informatie in en rond de game is Bronze zeker
geschikt voor beginners. Wanneer je aangeeft dat je nog niet eerder IF hebt gespeeld, krijg je hints,
die ook weer uit te zetten zijn (beginners mode).
9. De navigatie weergave (grafisch) bovenin de game geeft goed aan in welke kamers je al
geweest bent en waar je heen kan.
10. Oplossen van een mysterie/puzzel.
11. Meerdere oplossingen: 3 oplossingen mogelijk.
12. Online speelbaar, maar de game is ook te downloaden.
13. Save-functie. In het geval dat je ‘dood’ gaat kun je terug naar een vorige save. Maar ook kun
je ‘undo’ gebruiken om je laatste stap ongedaan te maken.
2.4.2 Lesprogramma en lesmateriaal
Lesopzet experimenteel
De totale lesperiode besloeg 5 lessen, waarbij uitgegaan werd van 40 minuten effectieve lestijd.
In Les 1 maakten de leerlingen in de experimentele groep kennis met de principes van IF door de
tutorial game te spelen (30 minuten). Leerlingen speelden de tutorial in tweetallen.
In Les 2 werd de eigenlijke game, Bronze, geïntroduceerd door de docent en werd de
leerlingenhandleiding besproken. Daarna starten de leerlingen met het spelen van de game in
tweetallen (15 minuten). De docent deelde hierbij de leerlingen in. Afgesproken was dat de docent
dit naar eigen inzicht kon doen, maar dat er in principe geen meisjes met jongens gecombineerd
zouden worden. Het idee hierbij was dat jongens over het algemeen meer game ervaring hebben dan
meisjes en dat ze daardoor de neiging zouden kunnen hebben teveel de leiding op zich te nemen. De
tweetallen bleven iedere les hetzelfde. Wanneer er een leerling absent was, speelde zijn/haar
‘partner’ die les alleen.
De game werd gespeeld vanaf een usb-stick, die de leerlingen elke les weer inleverden bij de docent,
evenals de leerlingenboekjes. Op die manier waren de sticks altijd in de les aanwezig. Er is gekozen
voor het spelen van de game via een usb-stick om eventuele netwerkproblemen te voorkomen.
Tijdens het spelen van Bronze vulden de leerlingen op een plattegrond de ruimtes in en om het
kasteel in die zij hadden bezocht of waar ze aanwijzingen over hadden gekregen. Er was een groot
aantal ruimten en een plattegrond hielp de leerlingen zich te oriënteren. Ook bood dit de
mogelijkheid om te checken hoever ze leerlingen gevorderd waren in het spel.
Aan het eind van de les werd besproken hoe het gegaan was en of er technische problemen waren.
In Les 3 speelden de leerlingen verder met de game. Aan het eind van deze les stelde de docent
klassikale begripsvragen en werd gecheckt hoever iedereen was. Het was de bedoeling dat leerlingen
die eventueel achterliepen door de antwoorden op de vragen voldoende informatie kregen om weer
verder te kunnen. De docent kon hierbij inhoudelijke suggesties geven.
Les 4 en 5 gingen de leerlingen door met het spelen van de game. De leerlingen wisselden elkaar per
les af bij het bedienen van de knoppen. Samen strategie bepalen werd aangemoedigd, evenals het
helpen van andere groepjes leerlingen als dat nodig was.
Per les konden de leerlingen 20 tot 30 minuten spelen.
Elke les werd afgesloten met een nabespreking, zowel over het (samen)spelen zelf als over het
verhaal van de game. De docent noteerde aan het eind van de les of er dingen mis waren gegaan.
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De nabespreking in de laatste les was ruimer opgezet dan voor de andere lessen en bestond uit het
bespreken van een aantal punten waaruit zou moeten blijken of de leerlingen het verhaal begrepen
hadden.
De rol van de docent tijdens het spelen bestond uit observeren, helpen waar nodig met hints,
leerlingen aanmoedigen elkaar te helpen. Het was niet de bedoeling dat de docent zonder meer
aangaf wat er stond, wanneer leerlingen dat niet begrepen. Wanneer leerlingen zelf echt niet verder
konden en ook andere leerlingen niet konden helpen, had de docent de Walkthrough achter de hand
om leerlingen verder te helpen.
Lesbrief experimenteel
In de lesbrief voor de docenten (zie bijlage 1) is de lesopzet van elke les beknopt weergegeven,
volgens het volgende stramien:
- Doel
- Materiaal
- Opzet met tijdsindicatie
- Vragen voor de nabespreking, waaruit de docent desgewenst een selectie kan maken
- Ruimte voor het aangeven van wat er eventueel misging.
Aan het eind van de lesbrief is er een lijst vragen met antwoorden en suggesties opgenomen,
waaruit de docent kan putten bij les 3, de les waarin eventueel achterblijvende leerlingen
kunnen worden bijgetrokken.
Leerling handleiding experimenteel
De leerling handleiding (zie bijlage 2) bestaat uit de volgende onderdelen:
- instructie voor het spelen van de tutorial
- introductie op het verhaal van Bronze
- instructie voor het spelen van Bronze en voor het saven en verder spelen de volgende les
- overzicht van handige commando’s en tips
- oningevulde plattegrond. Bij de uitvoering bleek dat het ondergrondse deel van het kasteel
hierbij ontbrak.
- Woordenlijst met moeilijke woorden uit de game.
USB-stick
Per tweetal was een usb-stick beschikbaar met daarop de tutorial game en Bronze, en het
leesprogramma dat nodig was om de game te spelen.
Lesopzet controlegroep
De totale lesperiode besloeg 3 lessen, waarbij uitgegaan werd van 40 minuten effectieve lestijd. Het
transcript van de game was ingekort tot een overzichtelijk verhaal zonder overlap, dat in totaal 12
pagina’s besloeg.
De leerlingen kregen per les individueel een derde deel van dit verhaal te lezen en beantwoordden
vervolgens enige inhoudelijke tekstvragen (kennis en begrip). Zie bijlage 3 voor de drie verhaaldelen.
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2.4.3 Onderzoeksmateriaal
Pretest
De pretest bestond uit de volgende onderdelen (zie bijlage 4):
- Enige vragen over het gamegedrag van de leerlingen
- Een vragenlijst Motivatie voor het vak Engels
- Een clozetest over Bronze
- Een woordenschattest
Posttest
De posttest bestond uit (zie bijlage 5):
- Enige evaluatievragen
- Een clozetest over Bronze: hetzelfde verhaal als bij de pretest, maar met andere ‘gaten’
- Een woordenschattest, identiek aan die uit de pretest
- Voor de experimentele groep: 6 inhoudelijke vragen over de game, Bronze, een selectie uit
de vragen die de controlegroep tijdens de lessen beantwoordden
Procesmeting
Gegevens over het proces werden verzameld middels:
- Observaties van de lessen in de experimentele groepen (zie bijlage 6 voor het
observatieschema)
- Interviews achteraf met alle docenten uit beide groepen en met leerlingen uit de
experimentele groep (zie bijlage7 voor de interviewvragen).

Instrumentarium
Vragen over gamegedrag
Gevraagd werd:
- of leerlingen thuis games speelden, waarbij het begrip games verder niet gespecificeerd
werd;
- hoeveel tijd zij daar aan besteedden en wat voor soort games dat waren.
Vragenlijst motivatie Engels
Om de motivatie voor het vak Engels te meten werd gebruikgemaakt van de Belevingsschaal Engels
(Kuhlemeier, van den Bergh & Teunisse, 1990).
De vragenlijst bestaat uit 49 items, onderverdeeld in 6 subschalen: Plezier, Nut, Docent, Interesse,
Inzet, Angst. Een aantal vragen is negatief geformuleerd. De vragenlijst is in het onderzoek
meegenomen als mogelijke covariaat, niet als een van de variabelen waarop effecten verwacht
werden. De betrouwbaarheid van de vragenlijst motivatie Engels bleek met een Cronbach’s alpha
van .89 voldoende hoog.
Clozetest Bronze
Uit het transcript van de game werden passages uit het begin, gekoppeld aan de verkenning van een
aantal ruimtes uit het kasteel samengevoegd tot een lopend verhaal (364 woorden). Voor de
voortest werd elk 7e woord vanaf het begin opengelaten. Voor de natest werd dezelfde tekst
gebruikt, maar hier werd elk 7e woord vanaf het derde woord in de tekst opengelaten.
De leerlingen werden geïnstrueerd om op de ______________________ het juiste woord in te vullen
en om op elke lege plek maar éen woord in te vullen.
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De items van de cloze test zijn stringent gescoord: alleen volledig juist ingevulde woorden werden
goed gerekend. De betrouwbaarheid op de pretest is voldoende hoog met een alpha van .76 (51
items). De betrouwbaarheid op de posttest ligt hoger, met een alpha van .88.
Woordenschattest
Om het effect van het spelen van de game op de woordenschat Engels te meten werd een mc-test
ontwikkeld die bestond uit woorden uit de game. Het lag niet in de lijn der verwachting dat de
manipulatie een meetbaar effect zou ebben op de woordenschat in het algemeen.
Uit het transcript van de game werden 40 woorden geselecteerd, evenredig verspreid over de tekst.
Het ging hierbij om woorden die binnen de context van de tekst betekenisvol waren en waarvan de
inschatting was dat ze niet zonder meer deel uit zouden maken van de woordenschat van de
leerlingen. Deze 40 woorden werden vervolgens gescoord op een 4-punttschaal, van makkelijk tot
moeilijk. Vervolgens werd deze (subjectieve) inschatting van de moeilijkheidsgraad gecheckt aan de
hand van de frequentie van voorkomen (Fellbaum, 1998). De ingeschatte moeilijkheidsgraad bleek
redelijk overeen te komen met de frequentie.
Een en ander resulteerde in een test met 7 makkelijke woorden (frequentie > 10.000), 20
middelmatig moeilijke woorden (frequentie tussen 1000 en 9999) en 13 moeilijke woorden
(frequentie < 1000). Bij de analyses kon daarmee ook gekeken worden naar eventuele
gedifferentieerde effecten op woorden van verschillende moeilijkheidsgraden.
De woordenschat toets had een voldoende hoge betrouwbaarheid met een alpha van .74 op de
voortest en een alpha van .76 op de natest. De betrouwbaarheden, gemiddelde scores en
standaarddeviaties voor de makkelijke, moeilijke en medium moeilijke items van de woordenschat
test staan vermeld in Tabel 1.
Tabel 1. Betrouwbaarheid, gemiddelden en standaarddeviaties voor de makkelijke, medium en
moeilijke items van de woordenschattest op de pre- en post test.
Alpha
N items
M (SD)
Pretest makkelijk
.39
7
5. 80 (1.01)
Pretest medium
.64
20
11.58 (2.91)
Prestest moeilijk
.37
13
6.55 (1.995)
Posttest makkelijk
.50
7
5.48 (1.25)
Posttest medium
.66
20
11.48 (3.03)
Posttest moeilijk
.29
13
6.94 (1.91)
Alleen de middelmatig moeilijke items hebben een (nog net) acceptabele betrouwbaarheid op zowel
de pretest als de post test. Aangezien de lengte van een test de belangrijkste factor is als het gaat om
de betrouwbaarheid, is de lage berouwbaarheid van de makkelijke vragen niet vreemd: dit zijn maar
7 items. Opvallender echter is de lage betrouwbaarheid van de moeilijke vragen, op beide tests,
omdat het aantal vragen hier aanmerkelijk hoger ligt.

Vragen achteraf
De leerlingen kregen evaluatieve vragen voorgelegd over de lessen die zij gevolgd hadden, over het
verhaal/de game en of zij iets geleerd hadden van deze lessen: wat dat dan was en hoeveel zij
geleerd dachten te hebben. De leerlingen in de experimentele groep werd daarnaast ook gevraagd
hoe hun samenwerking ging en wat zij van het idee vonden om games in de les te gebruiken.
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2.5 Uitvoering
De docenten werden voorbereid op het project en het geven van de lessen door:
- Overleg vooraf met de betrokken docenten over de doelstellingen en beoogde inhoud van
het project.
- Een workshop voor alle betrokken docenten, zowel voor Engels als voor Nederlands.
Voorafgaand aan deze workshop hadden de docenten de conceptlesbrieven gekregen, zodat
deze tijdens de workshop met hen besproken konden worden. In het plenaire deel kregen de
docenten informatie over de opzet en inhoud van het project . Daarnaast speelden zij de
tutorial die voor de lessen Engels gebruikt zou worden, om zelf te ervaren wat IF inhield.
Daarna werd de bijeenkomst gesplitst voor de docenten Nederlands en Engels en werd de
concept lesopzet met de docenten voor hun eigen vak doorgesproken.
- Na deze bijeenkomst is de feedback van de docenten verwerkt. Voor de uitvoering van het
project werd de docenten steeds (via de mail) gevraagd om feedback op het lesmateriaal, de
games en de onderzoeksinstrumenten.
- De docenten werd gevraagd zelf de games die in de lessen gebruikt werden vooraf te spelen,
zodat zij de leerlingen optimaal zouden kunnen begeleiden. In het geval van Engels ging het
daarbij om de tutorial game en Bronze. Ook werd de docenten gevraagd het transcript van
Bronze vooraf te lezen. Naar achteraf bleek hebben docenten dat niet consequent gedaan.
De lessen werden uitgevoerd in de periode februari-april 2016. De docenten hadden ruim van
tevoren voor alle lessen laptopkarren (Bonaventura) of het computerlokaal (Gregorius) gereserveerd.
Een van de docenten in de experimentele groep – een 3Havo klas – bleek helaas door
omstandigheden niet in staat de lessen uit te voeren. Er was geen andere 3havo klas op deze school
voorhanden als eventuele vervanging.
In alle klassen werden meer observaties uitgevoerd dan aanvankelijk gepland, omdat bleek dat
docenten soms behoefte hadden aan ondersteuning tijdens de uitvoering, omdat zij onzeker waren
over de techniek of hun kennis over de game. Het ging dus eerder om participerende observatie dan
om observatie sec.
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3. Resultaten
3.1 Analyses
Om de effecten van het spelen van de game vast te stellen, werden herhaalde metingen analyses
uitgevoerd voor de woordenschattest en de clozetest.
Over de data van de motivatie vragenlijst werd een variantie analyse uitgevoerd, om na te gaan of
het noodzakelijk was deze data als covariaat mee te nemen in de effect analyses. De groepen bleken
niet te verschillen in hun motivatie voor het vak Engels, ook niet op de subschalen van de vragenlijst.
Wel bleek er een sexe verschil te bestaan voor de data van de woordenschat test. Sexe is daarom als
factor meegenomen in de herhaalde metingen analyses voor woordenschat.
Over de data van de vragen vooraf, de evaluatievragen achteraf en de inhoudelijke vragen die beide
groepen gemeen hadden zijn variantie analyses en crosstab analyses uitgevoerd. Daarnaast is de
betrouwbaarheid van de vragenlijst motivatie en van de woordenschat nagegaan.

3.2 Leerlingkenmerken
Er was een scheve verdeling van geslacht over de condities (Chi2 = 8.01, p=.005): de meisjes waren
ondervertegenwoordigd in de experimentele groep. De experimentele klas op het Gregorius bestond
vrijwel geheel uit jongens. Tabel 2 laat de verdeling jongens/meisjes over de condities zien.
Tabel 2: verdeling geslacht over condities
Controle
jongens
meisjes

Experimenteel
44
45

41
15

Conform het beeld dat hierover bestaat, spelen de jongens vaker games dan de meisjes (Chi2 = 19.91,
p=.000). De verdeling van geslacht over het aantal leerlingen dat games speelt is weergegeven in
tabel 3.
Tabel 3: Verdeling gamende leerlingen over geslacht
jongens
Spelen geen games
5
Spelen games
71

meisjes
19
30

Dat jongens vaker games spelen zou betekenen dat ook een scheve verdeling te verwachten was van
het aantal leerlingen dat games speelt. Dit bleek echter niet het geval. Er waren overall veel gamende
leerlingen – ook het spelen van een spelletje op je mobiel telt mee – en er was geen verschil in het
aantal leerlingen dat games speelde per conditie. Wel is het zo dat niet elke leerling deze vraag heeft
ingevuld: van 20 leerlingen ontbreken deze gegevens. De verdeling van gamende leerlingen over de
condities wordt weergegeven in tabel 4.

Tabel 4: verdeling gamende leerlingen over condities
Controle
Spelen geen games
Spelen games
14

Experimenteel
18
56

6
45

Gemiddeld gamen de leerlingen 8.37 uur per week (sd = 8.16), met een minimum van 1 uur en een
maximum van 40 uur. Tachtig procent van de leerlingen speelt 10 uur of minder per week.
Zoals aangegeven verschilden de groepen niet in hun motivatie voor het vak Engels, ook niet op de
subschalen.
Om na te gaan of er een systematisch verband was tussen de motivatie voor het vak Engels en de
leerresultaten werd de correlatie berekend tussen de scores op de motivatietest op de prestest en
de verschilscores (D-scores) tussen pre- en posttest voor woordenschat en begrijpend lezen: de
clozetest . Deze correlaties lagen rond de .10 en waren niet significant. Er is dus geen systematisch
verband tussen de mate waarin geleerd werd in de lessen en de motivatie voor het vak.

3.3 Effecten op de woordenschat
Om na te gaan of er op de pretest verschillen waren in woordenschatniveau tussen de beide
condities is een ANOVA met als factor Conditie uitgevoerd. Hoofdeffect Conditie bleek niet
significant. Bij ANOVA’s met andere mogelijke factoren bleken er geen verschillen tussen gamende
en niet gamende leerlingen, en tussen scholen.
Wel bleek er bij een Anova met de factor Docenten er een verschil tussen docenten (F=2.63, p= .05,):
de 3-havo klas in de controlegroep scoorde het laagst, de 4-havo klassen in beide condities scoorden
het hoogst.
Ook bleek er op de pretest een sexeverschil te zijn: jongens scoorden hoger dan meisjes (F=7.83,
p=.006) – zie tabel 5.

Tabel 5: Woordenschat pretest score voor jongens en meisjes

jongen
meisje
Totaal

N
77
49
126

M
24.79
22.43
23.87

SD
5.255
3.391
4.748

Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat jongens vaker games spelen dan meisjes. Het
spelen van games zou dan sowieso kunnen leiden tot een grotere woordenschat.
Dat bleek toch wat ingewikkelder te liggen. Bij een ANOVA met Conditie, Sexe and Gamen bleek er
een interactie effect Sexe met ‘Gamen’ te bestaan (F=4.37, p=.04). Gamende jongens blijken hoger
te scoren, terwijl het bij meisjes niet uitmaakt of ze thuis games spelen of niet (zie tabel 6).
Tabel 6: Woordenschat prestest score voor jongens en meisjes, onderverdeeld in gamers en nietgamers
sexe
jongen
meisje
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gamer
nee
ja
nee
ja

Mean
19.625
25.058
22.814
21.851

Std. Error
2.575
.548
1.200
.994

Er waren relatief meer gamende jongens dan meisjes (Chi 2 (df=1)) = 19.91, p=.000). Het interactie
effect met geslacht en de scheve verdeling van jongens en meisjes over de condities was reden om
geslacht als factor mee te nemen in de analyse naar de effecten van het spelen van de game in het
onderzoek.
Om het effect van de game interventie na te gaan werd een GLM met herhaalde metingen
uitgevoerd met als binnensubjecten factor Tijd (pre- versus posttest) en als tussensubjecten factoren
Conditie (experimenteel versus controle) en Sexe (jongens versus meisjes). Het hoofdeffect Tijd was
niet significant.
Het spelen van de game bleek effect te hebben op de woordenschat score: er werd een significant
interactie effect gevonden tussen de factoren Tijd en Conditie (F=5.50, p= .02). De experimentele
groep gaat vooruit op de posttests, de controlegroep gaat achteruit. (zie tabel 7).

Tabel 7: Woordenschat score op pre- en posttest voor beide condities
conditie
controle

Woordenschat
pretest
posttest
experimenteel pretest
posttest

Mean
24.412
23.265
22.934
24.180

Std. Error
.520
.648
.736
.918

Er trad geen significant interactie effect op tussen Tijd en Sexe. Wel bleek er een significant
hoofdeffect voor Sexe (F=5.44, p=.02). Jongens scoren overall, op beide tests samen, hoger dan
meisjes (M=24.71, se=.53 versus M=22.68, se=.70).
Bij herhaalde metingen analyses per cluster items naar moeilijkheidsgraad: makkelijk, medium en
moeilijk, bleken de gevonden conditie effecten niet op te treden. Wel bleek er bij de moeilijke items
een significant interactie effect (F=4.05, p=.05). Bij meisjes nam de score op de moeilijke items toe,
terwijl deze bij de jongens iets afnam (zie tabel 8).

Tabel 8: score op de moeilijke woorden van de woordenschat test op de pre- en posttest voor
jongens en meisjes
Moeilijke
sexe
woorden
Mean
Std. Error
jongen
pretest
7.233
.280
posttest
7.146
.288
meisje
pretest
6.118
.350
posttest
7.004
.359
Gekoppeld aan de bevinding dat jongens op de pretest hoger scoren, zou dit kunnen betekenen dat
meisjes hun achterstand deels inhalen en dat vooral meisjes ‘profiteren’ van het spelen van de game,
Dit blijkt echter dit niet uit de herhaalde metingen analyse over de woordenschat test als geheel. Er
is daarbij geen interactie tussen conditie en geslacht gevonden.
Uit de analyses over de pretest was gebleken dat de 3havo klas in de controlegroep het laagst
presteerde. Omdat de 3-havo docent van de beoogde experimentele klas gedurende het project is
uitgevallen. Wanneer de herhaalde metingen analyse op de woordenschat test data nogmaals wordt
uitgevoerd, zónder de gegevens van deze 3 havo klas erbij, blijken de effecten verdwenen. De
controlegroep behaalt dan een lichte winst en het verschil in vooruitgang met de experimentele
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groep is niet groot genoeg meer voor significantie. Het lijkt er dus op dat vooral de achterblijvende
resultaten in de 3havo klas het effect bepaalden.
Niveauverschillen
Nagegaan is of het niveau verschil tussen de klassen (vwo en havo) van invloed was op de resultaten.
Bij deze analyses is de 3havo klas niet meegenomen, omdat er de resultaten van deze klas zo
afwijkend gebleken waren van de overige klassen.
Uit de analyses over de pretest scores bleek dat er geen niveauverschillen waren tussen beide
groepen op de woordenschattest. Uit de GLM met herhaalde metingen met als factoren Tijd,
Conditie en Niveau bleek een significant interactie effect tussen Tijd en Niveau: F= 7.85, p= .006, Df
= 1. De scores in de vwo klassen nemen toe, in de havo klassen nemen die af (zie tabel 9).
Tabel 9: gemiddelden en se voor havo en vwo, op de pretest en posttest woordenschat
havo versus vwo test
vwo
pretest
posttest
havo
pretest
postttest

Mean
23.825
24.975
25.298
24.119

Std. Error
.610
.655
.791
.849

Er was echter geen driewegsinteractie effect Tijd Niveau Conditie. Het is wel zo dat in alle groepen de
scores toenemen, behalve in de 4 havo controle klas – daar nemen de scores af – maar dat verschil is
niet significant.

3.4 Effecten op de Clozetest
Een variantieanalyse op de resultaten van de pretest liet geen verschillen zien tussen de condities.
Ook waren er geen effecten van geslacht, gamer/niet gamer, docent en school.
De herhaalde metingen analyse met als factoren Tijd en Conditie liet een sterk effect voor conditie
zien (F=27.86, p=.000): de experimentele groep ging na het spelen van de game aanzienlijk meer
vooruit dan de controlegroep (zie tabel 10). Dit resultaat wordt weergegeven in Figuur 1.

Tabel 10: gemiddelde en se voor de controle en experimentele groep op de pretest en posttest
conditie
controle
experimenteel
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clozetest
pretest
posttest
pretest
posttest

Mean
12.507
13.537
11.700
17.950

Std. Error
.612
.879
.791
1.138

Figuur 1: scores op de pre- en post test op de Clozetest voor beide condities

Er waren geen docent verschillen op de pretest, dus er was op zich geen reden om bij deze analyse
de data van de 3havo klas in de controlegroep niet mee te nemen. Toch zijn we dit voor de
volledigheid nagegaan. Wanneer de herhaalde metingen analyse wordt uitgevoerd zónder de
gegevens van deze klas op de clozetest blijft het effect overeind, zij het wat minder sterk: F=14.65,
p=.000 (zie figuur 2).

Figuur 2: scores op pre-en post test op de Clozetest, zonder de 3Havo controlegroep
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Niveau verschillen op de clozetest
Net als bij de woordenschat is ook hier nagegaan, of het niveau van de klassen van invloed is op de
resultaten.
Wanneer niveau als factor wordt meegenomen in de herhaalde metingen analyse (zonder de
afwijkende 3 havo klas), worden de volgende effecten gevonden:
- een interactie effect met conditie: F= 18.85, p=.000. Dit is hetzelfde effect dat ook in de eerdere
analyses werd gevonden: de experimentele groep gaat significant meer vooruit dan de
controlegroep.
- een interactie met niveau: 7.02, p=.01. In zowel de vwo als in de havo klassen nemen de scores toe,
maar de toename is groter in het vwo (zie tabel 11).
Tabel 11: gemiddelden en se voor vwo en havo op de pre- en posttest van de clozetest
havo versus vwo test
vwo
pretest
posttest
havo
pretest
posttest

Mean
12.596
17.981
11.181
14.086

Std. Error
.691
.945
.900
1.230

- een interactie niveau/conditie: F=4.33, p=.04. De scores nemen toe in alle groepen, behalve in de
havo controlegroep (zie tabel 12). Dit is hetzelfde patroon als bij de woordenschat test, maar hier is
de interactie wél significant.

Tabel 12: gemiddelden en se op de pre- en post clozetest, in havo en vwo voor de experimentele en
controlegroepen.
havo versus vwo conditie
vwo
controle

havo

clozetest
pretest
posttest
experimenteel pretest
posttest
controle
pretest
posttest
experimenteel pretest
posttest

Mean
12.962
17.308
12.231
18.654
11.647
11.529
10.714
16.643

Std. Error
.978
1.336
.978
1.336
1.209
1.653
1.333
1.821

Ook hier wijkt de 4havo controlegroep dus af. De resultaten in deze klas ‘drukken’ de scores op de
posttest in de controlegroep, maar niet genoeg om het overall positieve effect van het spelen van de
game teniet te doen.

3.5 Resultaten op de open vragen
De antwoorden op de 15 open vragen in de controlegroep en de selectie van 6 vragen daaruit voor
de experimentele groep werden gescoord volgens een antwoordmodel, waarbij een antwoord
maximaal 3 punten op kon leveren.
 Geen antwoord: 0 punten
 Antwoord, maar duidelijk fout of common sense: 1 punt
 Onvolledig antwoord: 2 punten
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 Volledig antwoord: 3 punten
De gemiddelde totaalscore in de controlegroep was 25.46 (sd=9.80), met een range van 2 tot 42. Het
maximum aantal te behalen punten was 45.
Vragen waarop doorgaans goed gescoord werd (rond de 2 punten)kwamen allemaal uit de eerste
les:
- Wordt Belle terug verwacht? Waar maak je dat uit op?
- Wat heb je aan de helm die je gevonden hebt?
- Hoe was de prins toen hij nog geen Beest was?
Een vraag waarop consequent laag gescoord werd (rond de 1) was ‘Welke rol speelde de Lie Library
bij de bevrijding van de dienaren?
De betrouwbaarheid van de vragen was hoog, met een alpha van .90.
De vragen 2, 4, 6, 8, 11 en 14 waren hetzelfde voor de beide condities. De leerlingen in de
controlegroep beantwoordden deze vragen tijdens de lessen; de leerlingen in de experimentele
groep kregen de vragen na afloop voorgelegd, als onderdeel van de post test.
De controlegroep scoorde aanzienlijk hoger op deze vragen dan de experimentele groep: F=43.89,
p=.000 (zie tabel 13).

Tabel 13: scores op de identieke open vragen in beide condities

controle
experimenteel
Total

N
59
46
105

Mean
10.54
5.39
8.29

Std. Deviation
4.129
3.715
4.698

Std. Error
.538
.548
.458

Minimum
1
0
0

Maximum
17
14
17

Hieruit kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat de leerlingen in de controle groep de tekst –
dus het verhaal – beter hadden begrepen. De leerlingen in de controlegroep hebben de vragen
tijdens de les gemaakt en konden terugbladeren naar de tekst. Dat geheugensteuntje hadden de
leerlingen in de experimentele groep niet.
Hoe dan ook, in het licht van deze bevinding is het effect op de Clozetest en ook – zij het minder
robuust – op de woordenschat test des te opmerkelijker.

3.6 Evaluatievragen op de posttest
De scores op een aantal evaluatievragen konden vergeleken worden tussen de beide condities. Een
aantal vragen waren specifiek voor de experimentele groep.
De leerlingen in de experimentele groep hadden de lessen aanzienlijk leuker, interessanter en
nuttiger gevonden dan de leerlingen in de controlegroep (zie tabel 14). Ook scoorde de
experimentele groep hoger op de vraag of zij veel geleerd hadden.
Tabel 14: F waarden, gemiddelden en standaarddeviaties op een aantal evaluatievragen op de
posttest voor beide condities
F
Experimenteel
Controle
M (SD)
M (SD)
leuk
47.58***
3.20 (1.0)
1.99 (.88)
interessant
25.47***
2.80 (.98)
1.9 (.88)
nuttig
12.90***
2.80 (1.1)
2.1 (.94)
Veel geleerd
10.93***
2.37 (1)
1.83 (.76)
*** p<.001
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De leerlingen in de experimentele groep waren positief over hun samenwerking bij de lessen (gem.
4.24, sd = .97). Ook het idee om games in de lessen te gebruiken waardeerden zij positief (gem. =
3.87, sd = 1.04). De evaluatievragen werden gescoord op een 5-puntsschaal.
De leerlingen in de controlegroep waren niet zo positief over het verhaal en over de vragen over het
verhaal (zie tabel 15).

Tabel 15: gemiddelden en standaarddeviaties op enige evaluatievragen op de posttests voor de
controlegroep
Item
Verhaal: leuk?
Verhaal: interessant?
Verhaal: nuttig?
Begripsvragen? Moeilijk/makkelijk

N
74
73
74
75

Gem.
2.42
2.07
2.84
2.91

Sd.
.98
.92
1.36
1.13

3.7 Procesgegevens
3.7.1 Observaties
Op het Bonaventura College en op het Gregorius zijn 3 observaties uitgevoerd, dus wat meer dan
oorspronkelijk gepland. Gebleken was dat sommige docenten meer behoefte hadden aan
ondersteuning bij hun lessen – participerende observatie dus.
Op het Bonaventura zijn les 1, 4 en 5 geobserveerd; op het Gregorius les 3, 4 en 5.
Les 1 Bonaventura
Tijdens de eerste les gaf de docent een power point introductie op het Smartboard. De leerlingen
speelden de tutorial game in deze les. Het kwam nogal eens voor dat ze andere kanten op wilden dan
mogelijk was.
De leerlingen hadden de opdracht gekregen tijdens het spelen een kaartje te tekenen, om zo hun
navigatie te vergemakkelijken. Dat werd vaak niet gedaan; leerlingen gaven in plaats daarvan in
zinnetjes aan waar ze heengegaan waren. De docent had in de instructie ook niet expliciet
aangegeven om kaartjes te tekenen, maar wees er wel op tijdens de uitvoering. Het staat wel in de
lesbrief, maar dat zou dus meer benadrukt kunnen worden.
Vragen van leerlingen betroffen de relevantie van de game en de ‘knopjes’. Leerlingen hadden vooral
hulp nodig bij het opstarten. Soms leek de game vast te lopen. Een onverwacht probleem deed zich
voor bij het openen van de deur naar de volgende ruimte. Leerlingen kwamen de deur niet door,
omdat ze dachten dat ‘unlock’ voldoende was.
Er waren geen aanwijzingen voor verschillen in werkwijze tussen jongens en meisjes; de verdeling
naar sekse was ongeveer gelijk. De leerlingen waren gemotiveerd met de game bezig, in een rustige
sfeer. Er was voldoende tijd voor dit onderdeel, al bleek bij de nabespreking bleek dat niemand de
game helemaal had uitgespeeld.
Les 3 Gregorius
De leerlingen begonnen direct met spelen en deden dat gedurende de hele les, met uitzondering van
een onderbreking door een docent die iets kwam vertellen over de toetsweek.
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In deze klas zaten, op één uitzondering na, alleen maar jongens. Het enige meisje had de game nog
niet eerder gespeeld en speelde alleen.
Er waren vooral problemen met het saven van de game en daarna weer verder spelen van de game.
Sommige leerlingen konden om onnaspeurbare redenen hun gesavede game niet openen en
moesten dan weer opnieuw beginnen, wat uiteraard de motivatie niet ten goede kwam. Een niet
goed werkende stick werd vervangen door een andere. Ook bleken sommige pc’s niet goed te
werken.
Sommige leerlingen bleken in de veronderstelling te verkeren dat ze de tutorial moesten spelen. Er
waren weinig hulpvragen; docent en observator boden zelf hulp als dat nodig leek.
Er leek een tweedeling te bestaan in de klas: de ene groep leerlingen, ongeveer de helft, was
gemotiveerd en soms zelfs fanatiek bezig; de andere groep leerlingen leek maar wat aan te
rommelen en soms andere dingen te doen, overigens zonder daardoor een rumoerige sfeer te
creëren. Deze leerlingen werden door de docent en de observator steeds weer bij de les gehaald.
Sommige leerlingen werkten echt samen, andere helemaal niet.
In deze les was een wat meer uitgebreide nabespreking gepland, met het doel leerlingen die achter
liepen met gerichte vragen weer ‘bij’ te krijgen. De informatie die ze zo kregen zou hen kunnen
helpen de volgende keer sneller door de game te gaan. De docent zag echter voor deze les af van de
nabespreking; daar wilde hij de les erna mee beginnen.
Les 4 Gregorius
De les begon met de vragen die bedoeld waren om leerlingen bij te trekken, maar op beperkte
schaal. De docent stelde ze alsof hij er niet veel van verwachtte en de functie ervan werd niet
duidelijk. Hij ging er, zoals in het interview bleek, vanuit dat de leerlingen dat toch niet interessant
zouden vinden en dat hij weinig antwoorden zou krijgen. Er kwamen wel wat antwoorden, maar hij
beantwoordde de vragen grotendeels zelf.
Evenals bij de vorige les waren sommige leerlingen echt met de game bezig, terwijl andere leerlingen
duidelijk veel minder gemotiveerd waren en met andere dingen bezig waren. Leerlingen moesten
vaak tot de orde geroepen worden. Sommige leerlingen waren al heel ver, terwijl anderen nog steeds
aan het begin waren.
De samenwerking leek wel goed te gaan en de sfeer was redelijk rustig. Er waren veel inhoudelijke
hulpvragen. Omdat, zoals later bleek, de docent de game zelf niet gespeeld had, was het voor hem
lastig daadwerkelijk inhoudelijke hulp te bieden. Afgesproken is daarom dat hij bij de volgende les
een lijstje met hints zou krijgen, en een ingevulde kaart.
Er waren ook nogal wat technische problemen. Sommige pc’s deden het niet; één leerling zat daarom
in een andere mediaruimte. Ook waren er nog steeds problemen met gesavede games. Het werd niet
duidelijk waar die problemen precies vandaan kwamen en hoe ze opgelost konden worden.
Leerlingen maakten niet bepaald de indruk mediavaardigheden te missen. Ook binnen de game
traden er problemen op: in één keer naar een kamer ‘teleporten’ leek niet zomaar te lukken.
Les 4 Bonaventura
De docent had aandachtspunten in een powerpointdia gezet, die de hele les in beeld bleef.
De leerlingen waren in het algemeen gemotiveerd bezig. Docent hoeft niet in te grijpen op orde
verstorend gedrag. Vooral de jongens waren erg gemotiveerd en fanatiek tot het eind van de les. Zij
raakten soms gefrustreerd wanneer ze vastliepen en wilden dan concretere hints dan het spel bood.
Groepjes hielpen elkaar onderling en er was veel interactie binnen de groepjes. Af en toe waren er
vragen over onbekende woorden en over hoe ze verder konden komen in de game. De docent vond
het lastig in haar eentje de klas te begeleiden. Zij bleek de game niet te kennen en had het transcript
niet gelezen – naar later, tijdens het interview bleek, kwam dat omdat het transcript veel eerder
opgestuurd was dan de rest van het materiaal.
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Ze gaf aan behoefte te hebben aan een aan handleiding waarin alle punten per les herhaald
werden. De algemene instructies worden nu wel herhaald per les, maar in beknopte vorm.
Er waren weinig technische problemen. In deze klas werd de game op laptops gespeeld, die nogal
traag opstartten. De problemen met gesavede games die op het Gregorius voortdurend een
motivatie bedreigende factor vormden waren hier niet aan de orde. Een enkele keer kwam het voor
dat het een groepje leerlingen niet lukte de game op te slaan.
Er was weinig tijd voor de nabespreking. Vooral het proces werd besproken, maar de inhoud is niet
aan de orde geweest.
Les 5 Gregorius
Het duurde in deze laatste les zo’n 10 minuten voordat de leerlingen zover waren dat ze konden
beginnen met spelen. Net als in de andere lessen waren sommige leerlingen veel andere dingen aan
het doen. Sommige leerlingen zaten alleen; soms vonden ze dat ook een reden om niet te spelen.
Een paar teams waren serieus bezig. Het was niet echt rumoerig in de klas.
Sommige leerlingen gaven aan dat ze dit geen echte game vonden. Ook kwamen er (alsnog) vragen
over de relevantie van de game en de lessen.
De docent dacht dat de ingevulde plattegrond voor de leerlingen was in plaats van een hulpmiddel
voor de docent en had deze daarom voor de hele klas gekopieerd. Gelukkig werd op tijd voorkomen
dat die uitgedeeld werden. Pas in deze les bleek dat de tijdens het spel in te vullen plattegrond het
ondergrondse gedeelte miste .. een belangrijke omissie in de leerlinghandleiding!
Een team dat al ver was, , kreeg verderop in de les de walkthrough zodat ze alsnog de oplossing
konden vinden, omdat de – voor het spel zeer relevante – koeienbel onvindbaar bleek. Ook een
andere team kreeg uiteindelijk de walkthrough. Er waren nog steeds onoplosbare problemen met
gesavede games.
Er was geen inhoudelijke nabespreking. Bij navraag bleek dat de docent geen vragen heeft gesteld,
omdat hij maar van een paar jongens antwoord verwachtte.
Uit de observaties komt naar voren dat leerlingen overwegend gemotiveerd bezig waren met spelen.
Dat gold voor de Bonaventura klas voor de hele klas en op het Gregorius voor een deel van de klas.
Met name op het Gregorius hadden leerlingen last van technische problemen: met de pc’s en met
het saven en weer verder spelen van de game via hun usb-stick.
Leerlingen vroegen hulp bij woorden die ze niet kenden en wanneer ze echt vastliepen.
De nabesprekingen verliepen doorgaans moeizaam en werden soms niet gehouden.
3.7.2 Interviews
Docenten experimenteel
 Verwachtingen vooraf
De 4havo docent dacht vooraf dat het wel een pittig project zou worden in de experimentele groep,
omdat dit moeilijk te motiveren klassen zijn. Zeker omdat er geen cijfer gegeven werd, vroeg hij zich
af of de vrij grote groep die normaal gesproken in de les snel afhaakt wel voldoende intrinsiek
gemotiveerd zou zijn. Hij zou er wel voor zijn het spelen van de games te koppelen aan een cijfer,
bijvoorbeeld in een project
De 3vwo docente zag vooral technische beren op de weg. Zij maakte in de les weinig gebruik van ICT
en zag er wat tegenop om met laptops te moeten werken. Ook dacht ze dat het wellicht te moeilijk
zou zijn voor leerlingen, omdat ze het spelen van de game zelf moeilijk vond.
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Verwachtingen uitgekomen?

In de praktijk viel het haar echter alleszins mee. Leerlingen zijn gewend met laptops te werken voor
andere vakken. Ze konden beter dan verwacht overweg met het spel en gaven niet zo snel op als zij
zelf. Ze bleven fanatiek tot het eind. In dat opzicht was het voor de docent een echte eyeopener.
Groepjes onderling wisselden info uit: waar hebben jullie dit dan gevonden? De docent kiest meestal
voor dingen in de les waar ze zelf iets mee heeft; dat is niet zo met deze game.
De bedenkingen vooraf van de 4havo docent werden gedeeltelijk bevestigd. Sommige leerlingen
beten zich er echt in vast, anderen hadden toch wat extra’s nodig. Het taalniveau van de game was
goed: zeker niet te makkelijk, maar te doen als je echt wilde.
 Voorbereiding: de workshop
Voor beide docenten gold dat ze niet vooraf de game gespeeld hadden. Hun enige ervaring met IF
hadden ze opgedaan tijdens de workshop, door het spelen van de tutorial. Ze hadden allebei meer
georganiseerde voorbereiding gehad willen hebben dan de workshop van een paar uur, hoewel ze
die zeker nuttig vonden. Omdat ze niet toekwamen aan het spelen van de game in hun eigen tijd,
zou een langere workshop, liefst een hele dag, waarbij ze zelf de game kunnen spelen en dan met
elkaar knelpunten kunnen uitwisselen hun voorkeur verdienen. Het zou geen probleem zijn voor de
school om ze voor zoiets uit te roosteren, bijvoorbeeld in het kader van professionalisering.
 Voorbereiding: voldoende betrokken bij de inhoud?
De onderzoekers hebben steeds feedback gevraagd op producten, maar er werd weinig op
gereageerd. Ook hier speelde de tijdsdruk een rol. De 3vwo docent wist dat een collega van de
andere school ernaar zou kijken, dus dacht dat hij er wel dingen uit zou halen. Ook hiervoor zou een
langere workshop handig zijn geweest.
 Materiaal
In de game waren toch wel veel onbekende woorden waar hulp bij nodig was, vond de 3vwo
docente. De vertaling van de woorden in de woordenlijst was vaak vrij archaïsch. Ook ontbraken
belangrijke woorden; dit heeft ze genoteerd in de lesbrief, bijv dry sifting en attributen als chimes.
Als het de bedoeling was dat leerlingen zelf woorden opzochten, zou de instructie daarover
duidelijker moeten zijn, bijvoorbeeld dat er ook een woordenboekje op tafel kan liggen, dat
leerlingen hun mobiel kunnen gebruiken of naar internetpagina’s kunnen gaan tijdens spelen. Het
was wel nodig dat ze de woorden begrepen voor het spelen van de game, want ze liepen er wel op
vast.
De docenthandleiding werd op zich wel duidelijk gevonden, maar de 3vwo docente miste toch het
een en ander. Een instructie alleen op papier in een leerlingenboekje is niet genoeg; de docent moet
het wel inleiden. Daarvoor heeft ze gezocht naar een filmpje; zoiets had ook aan het materiaal
kunnen worden toegevoegd, evenals een powerpoint die ze nu zelf heeft moeten maken. Een
vraaggesprek werkt niet in een klas met 32 leerlingen. Je zou het ze in groepen kunnen laten doen.
Belangrijk is dat ze het verhaal goed in hun hoofd hebben, dan gaat het verhaal veel meer leven. Nu
is daar een kwartier de tijd voor; dat zou eigenlijk ook een les moeten zijn, maar ze kon tegelijk geen
lessen missen.
De docent miste ook andere inhoud: in de handleiding voor de leerlingen stonden weer andere
dingen dan in de lesbrief. Ze zou liever alles bij elkaar hebben. Er waren wel heel veel tips. Ze kwam
er eigenlijk pas al doende erachter wat de handige tips waren, zoals de hints/denken etc.
Het werkt niet als je zegt, op blz 3 van je boekje .. ze heeft daarom dingen op het bord gezet, maar
dat kost ook weer tijd. In feite was de handleiding onvoldoende afgestemd op haar klaspraktijk.
De docente was erg te spreken over het kaartje dat bij het lesmateriaal zat; dat hebben leerlingen
ook wel echt gebruikt. Het was essentieel en ze zullen de kaartjes meer gebruikt hebben dan de
woordenlijst.
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De 4havo docent vond de leerling handleiding voor sommigen wel duidelijk, anderen niet. Sommige
leerlingen maakten geen gebruik van het kaartje. ‘Dat zie je wel, maar dan denk je ook: dat moeten
ze toch zelf doen, niet alles voorkauwen. Het is ze wel gezegd’. De groep die het wel invulde was veel
gerichter bezig.
 Uitvoering: inpassen in curriculum
Beide docenten vonden het lastig om de lessen in hun normale programma ingepland te krijgen en
bijvoorbeeld af te stemmen met de parallelklassen. Daardoor kom je in de knel met collega’s en
repetities etc.
De vwo docente voelde zich eigenlijk een beetje overvallen door het project. Oorspronkelijk zou een
andere docent dit uitvoeren, maar omdat deze docent binnen de school een andere functie had
gekregen, lag de uitvoering bij zijn collega’s. Het project kwam ook op een moment dat het eigenlijk
niet goed uitkwam. De docent van wie het project was overgenomen, was nu de coördinator voor
het project. Ze had gedacht dat het project in de laatste periode zou plaatsvinden. Ze merkt op dat
de school akkoord, maar zich niet realiseert niet wat het voor de docenten betekent. De docent heeft
nog heel hard met leerlingen moeten werken zodat ze de toets nog konden doen.
De 4havo docent merkte op dat het beter zou zijn om het over de hele linie te doen, bijv alle 4 havo
klassen in een kortere tijdsbestek.
 Uitvoering: begeleiding
Over de begeleiding tijdens de uitvoering was de 4havo docent wel te spreken: prima, handig dat er
iemand bij is. De 3vwo docent gaf aan dat er niet bij elke les ondersteuning was, maar dat ze dat ook
niet had verwacht.
 Uitvoering: rol docent
Het was de docente niet duidelijk wat ze wel en niet mocht doen en wat wij wilden dat docenten
aanleveren. In hoeverre mag je helpen? Ze dacht van niet en hoorde pas later, van een observator
dat dat wel mocht.
 Inhoud van de game
De jongens in de 4havo klas hadden nog nooit van Belle en het Beest gehoord, maar er kwamen geen
negatieve reacties. De 3vwo docente vond de inhoud van de game heel leuk.
 Het niveau
Qua taalniveau 3 vwo en 4havo was het op dit punt in het schooljaar prima te doen. Het mag ook
weer niet te makkelijk zijn. De 3vwo docente gaf verder aan dat dit eventueel ook met 4vwo aan het
begin van het schooljaar zou kunnen, maar niet echt met andere klassen. Het is te lastig voor 3 havo.
In deze klas gingen tot haar verbazing de in de reguliere lessen minst gemotiveerde jongens er het
fanatiekst mee aan de slag. Op zich was dit een vrij gemakkelijke klas.
 De lessen
De introductieles ging wel, gaf de 4havo docent aan, maar sommige leerlingen zijn na 10 minuten
door hun aandacht heen. Het is well essentieel dat ze het snappen. Maar of het nu aan de
handleiding lag of aan de leerlingen is moeilijk in te schatten.
De nabespreking vond de 3vwo docente lastig; kinderen kunnen niet goed aangeven waar ze
tegenaan lopen. Ze had het idee dat ze daar steeds over moest rapporteren, maar het kwam er heel
lastig uit. Misschien werkt een tussentijds toetsje of enquetetje beter dan aan eind van de les paar
leerlingen random vragen. Ze hebben dan ook de aandacht niet meer.
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De 4havo docent heeft geen nabespreking in de laatste les gehouden, omdat hij net een hele
discussie met ze had gehad. Ga nou maar aan het werk, want je luistert toch niet, dacht hij. Ook is
vrijdag eind van de dag een ongelukkige tijd.
Het was de 3vwo docente niet helemaal duidelijk wat er van haar werd verwacht en van de kinderen.
Ze dacht steeds: de kinderen moeten rapporteren, ik moet rapporteren, dat bleek veel minder zwaar
te zijn, maar werd naar haar gevoel wel zo gepresenteerd.
Wat haar meeviel was hoe makkelijk leerlingen het oppakten. Games zijn niet haar ding en het was
fantastisch om te zien dat leerlingen er wel mee aan de slag konden en tot hun laatste snik fanatiek
bleven. Ook was het wel een eyeopener dat wat niet bij jou past, niet per definitie niet bruikbaar is..
Ook voor de 4havo docent zijn games in de klas geen alledaagse kost: hij is zelf geen gamer. Hij vond
het een rare ervaring om niet in je professional rol te zitten. Je staat er niet boven, zoals normaal. In
je eentje heb je teveel werk om het op gang te krijgen. Je weet niet wat ze precies aan het doen zijn,
zoals met opdrachten. Leerlingen kunnen ook niet laten zien waar ze nu precies niet uit komen en de
docent weet niet waarom iets niet gaat of vastloopt. Je hebt geen controle inzicht. Je zou met
meerderen moeten rondlopen. Of je zou een soort monitor moeten hebben met alle schermen erop.
 Spelen van de tutorial
Dat ging goed in de 4havo klas; ze vonden het ook nog wel leuk en ook waardeerden ze het dat hun
klas was gekozen. Dat had hij met opzet gedaan: het is een moeizame klas, die hij ook wel eens wat
gunde
 Pc’s en laptops
Dat computers (laptops) het niet goed deden was vooral op het Gregorius een probleem. Sommige
computers in de medialokalen waren soms wekenlang kapot.
Waar het probleem van de save games die het niet deden ‘m nu precies in zat werd niet duidelijk.
Dat probleem speelde niet op het Bonaventura, hoewel de methode (spelen vanaf de stick) hetzelfde
was.
 Beschikbare tijd
De 3vwo docente vond de duur van het programma, 5 lessen, net goed. Ze denkt dat leerlingen het
beu zouden zijn als het langer was. Het had ook niet langer moeten duren voor inpassing in haar
programma. De leerlingen waren nog niet klaar. Ze vroeg zich bij nader inzien af of de tutorial er dan
toch uit zou moeten?
De lessen pasten wel binnen een lesuur, hoewel ze het een nadeel vond dat ze aan het eind weer
moesten stoppen om de nabespreking te doen, vooral omdat die zo weinig opleverde.
Ook de 4havo docent vond de serie niet te lang. Het zou wel beter zijn als het compact in anderhalve
week zou worden gepland. Het blijft het ook beter hangen als ze iedere les hiermee aan de gang
kunnen.
 Uitvoerbaar voor andere docenten?
De 4havo docent denkt dat de serie zo wel te gebruiken is, bijvoorbeeld door Engelse sectie, maar
dan wel met een workshop of studiedag, omdat het nieuw is, maar ook omdat je het er dan met je
collega’s over kunt hebben. Dat het effect heeft zal zeker helpen. De 3vwo docente vindt dat de
handleiding op basis van de ervaringen aangepast moet worden om voor andere docenten goed
bruikbaar te zijn.
 Effecten
Qua effecten verwachtte de 3vwo docent resultaten op woorden die ze niet wisten en waar ze hulp
voor vroegen. Ze denkt zeker dat ze in vergelijking met andere leerlingen een paar nieuwe woorden
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geleerd zullen hebben en ook niet echt voor de hand liggende. Uiteindelijk heb je vocabulaire nodig
om een tekst goed te kunnen begrijpen, als je bepaalde woorden niet kent en je zoekt ze niet op heb
je een probleem. Ook synoniemen: als in de tekst boast staat en in de test show off, bijv. Dat is het
Cito trucje om er een goede vraag van te maken
Ook verwachtte ze effecten op problem solving skills, en op inzicht. Waar zitten we in de game? Die
informatie moeten leerlingen dan weer terugkoppelen naar de tekst in commando’s. De gebiedende
wijs is in op die manier enorm geoefend.
Ze hebben leren scannen voor informatie, jongens meer dan meisjes. Die techniek is nodig voor
tekstverklaring. Ze vraagt zich wel af of dat effect er nu ook nog zou zijn.
Ze hebben zich natuurlijk wel door flinke lappen tekst moeten ploeteren, met niet echt makkelijke
taal en de antwoorden worden niet gewoon ‘gegeven’. Maar juist door die motivatie doen ze dat
ook. Ze zijn nu ook met teksten bezig en hebben binnenkort een leesvaardigheidstoets; ze zal kijken
of ze het beter doen dan de andere groepen. Ze vraagt zich af of haar klas nu vergelijkbaar scoort
met bijvoorbeeld de gymnasium groep. Die klas is nu net iets beter.
Ook zal dit de samenwerkingsvaardigheden ten goede zijn gekomen. Leerlingen werkten goed
samen, heel positief, ze waren wel echt afhankelijk van elkaar. Het afwisselen van de bediening van
knoppen per les deden ze keurig.
Ze is erg blij met het goede resultaat. Als ze dat zouden kunnen blijven doen in klas 3, dan hebben ze
daar in klas 4 profijt van omdat tekstverklaren dan zo belangrijk is. Ze kunnen het dan niet meer echt
met iets anders compenseren, het telt veel zwaarder mee.
 Game nog een keer gebruiken?
Wel, als ze daarvoor voldoende tijd krijgt, gaf de 3vwo docente aan. Ze heeft vooral het inzicht
gekregen dat wat de docent leuk vindt of niet leuk vindt niet zo voor de kinderen hoeft te werken.
Soms werkt iets dat zijzelf leuk vindt niet zo, of niet voor alle leerlingen. Maar bij dit project had ze
het idee dat het voor iedereen werkte. Als de school het zou faciliteren: graag! Scholen worden
afgerekend op leesvaardigheid. Als je ze daarmee zou kunnen laten oefenen op een manier die
werkt, in de derde of desnoods begin vierde zou dat fantastisch zijn. Zij zou dat zeker doen en zich
erover heen zetten dat het niet echt haar ding is.
De 4havo docent gaf aan dat het leuk zou zijn om dat met de hele vwo groep te doen en dan met
collega af te stemmen.
 Andere plannen qua games?
De 3vwo docente heeft ervaren dat het werken met laptops minder gedoe geeft dan ze dacht, dus ze
wil daar volgend jaar meer mee gaan doen. Ze staat dan niet in klas 3, maar zou collega’s wel willen
informeren en ervaringen delen. De brugklas start nu met nieuwe methode. Misschien zou een game
dan wel een goed idee zijn, maar het zou wel echt een game moeten zijn die zij aankunnen.
De 4havo docent is zelf geen gamer; hij denkt wel dat leerlingen eerder getriggerd worden door
meer visuele games.
 Wat vonden leerlingen ervan?
De 4havo docent denkt dat veel leerlingen het moeilijk vonden. Hij zou het misschien nog wel eens
willen doen, maar dan met een ‘verse’ groep. Van deze groep zijn te veel leerlingen afgehaakt. De
meest gemotiveerden waren jongens die het jaar ervoor hun vmbo examen hadden gedaan. Die
leerlingen hebben nu de kans om een hoger diploma te halen en willen dat ook doen. Wel leuk om
nu eens iets met een havo klas te doen; bij experimenten worden vwo klassen vaker ‘gebruikt’,
omdat die gemotiveerder zijn. Het niveau van sommige leerlingen qua Engels schrikbarend; ze
hebben veel gemist door omstandigheden. Een docent is vooral politie agent en opvoeder, vooral op
een school als deze.
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De effecten ervan zijn ook belangrijk als het gaat om wat leerlingen ervan vinden, schat de 3vwo
docente in. Leerlingen zijn gevoelig voor het feit dat iets werkt, dus je zou ze zo beter kunnen
uitleggen waarom ze het doen.
Docenten controle
Aan de docente in de 3havo klas zijn meer vragen gesteld dan aan de docent in de 4havo klas, omdat
er overlap in de interviewvragen zat en hij dus al het een en ander had beantwoord.
 Verwachting
De 3havo docent verwachtte veel van het project, omdat leerlingen nu een ander soort tekst konden
lezen. Ze waren wel wat teleurgesteld dat ze geen game mochten spelen.
In de controlegroep verwachtte de 4havo docent minder motivatie problemen dan in de
experimentele groep, omdat dat een makkelijker klas is. Bovendien zijn ze gewend teksten op die
manier te lezen, dus gericht op het beantwoorden van vragen.
 Verwachtingen uitgekomen?
De lessen in de 4havo klas gingen boven verwachting, omdat ze dat gewend zijn. Het is bovendien
een wat makkelijker klas. De leerlingen deden braaf wat er gevraagd werd. Er waren natuurlijk ook
wel verschillen. Ook hier zou een beoordeling wellicht beter gewerkt hebben.
De 3havo docente vond het een supergoed project. Haar doelstelling: iedereen doet mee, is behaald.
 Effecten?
De 3havo docente zag dit als een oefening in leesvaardigheid. De tekst was best moeilijk, dus dit
bood extra oefening, bijvoorbeeld voor de toetsweek waarin leesvaardigheid ook aan de orde komt.
 Wat ging er goed/minder goed?
De 3havo docente was door een misverstand al eerder begonnen dan bedoeld.
 Vragen serieus beantwoord?
De 3havo docente denkt van niet. Dit is een moeilijke, drukke klas. Vooral de jongens nemen het niet
serieus en er wordt geen cijfer voor gegeven. Het heeft ook met leeftijd te maken: pubers nemen
niet zoveel serieus. Toch geeft de docent daarna aan dat de leerlingen het project wel serieus
namen.
De leerlingen begrepen van sommige vragen niet wat die met de tekst te maken hadden, gaf de
docente aan . Het zou beter zijn als vragen daar wel over gingen. Dan blijkt dat de docente niet
begrepen heeft dat het daarbij om de voortest ging en dat daarin ook motivatie voor het vak
gemeten werd. Wel gaf ze aan dat er grote motivatie verschillen in deze klas zijn.
De 4havo docent schat in dat het grootste deel van de leerlingen de vragen beantwoordden zonder
terug te bladeren.
 Inhoud
Het onderwerp was misschien meer voor meisjes, denkt de 3havo docente, maar het taalgebruik
maakte het ook interessant voor de jongens.
 Wat vonden leerlingen ervan?
Misschien wat te veel, denkt de 3havo docente, 3 lessen. Deze leeftijd en leergroep vindt lezen niet
zo leuk; de jeugd van tegenwoordig vindt computers en smartphones beter dan lezen. Ze lezen te
weinig, maar ze hebben het wel nodig. De docente heeft ze wel gekregen waar ze hebben wilde:
gewoon rustig aan het project meedoen.
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 Beschikbare tijd
De leerlingen in 3havo deden de hele les over één tekstdeel. Na een kwartier werd er gestopt en
werd klassikaal besproken waar het verhaal over ging en moesten leerlingen stukjes vertalen. Dat
hebben ze nodig, zodat ze zien dat het niet zomaar een leestekstje is maar een leuk verhaal.
De leerlingen in de 4havo klas hadden geen 50 minuten nodig.
 Voorbereiding
De 3havo docente kon niet bij workshop zijn, maar had eigenlijk wel meer instructie nodig. Alles is
gelukkig toch gelukt. De docent dacht dat ze zelf teksten moest afdrukken. Mails naar docenten
werken niet altijd, want iedereen is gewoon druk. De docent zegt dat ze info gemist heeft.
De 3havo docente was de enige docent die niet bij de workshop aanwezig was.
 Game nog gebruiken? Of andere games?
De 3havo docente denkt van niet, tenminste niet op korte termijn, misschien ergens in de toekomst
wel. Ze zegt geen sticks met de game te hebben gekregen (om de leerlingen in de controlegroep
alsnog de game te kunnen laten spelen). Ze kan ook niets met sticks, zegt ze, want ze weet niet hoe
dat werkt.
De 4havo docent heeft op zich niet veel over het gebruik van games geleerd, maar ziet nu wel
mogelijkheden. Het zou goed kunnen werken om een paar games in het basisprogramma te hebben,
net als een tijd geleden, met web quests. Ze kunnen een leuke afwisseling vormen. De faciliteiten op
school zijn echter wel een probleem.

Leerlingen experimenteel
De interviews zijn gehouden met 4 leerlingen per school, uit de experimentele groep. Voor het
Gregorius waren dat twee koppels jongens.
 Hoeveel geleerd over Engels, uitgedrukt in cijfer? En wat was dat dam vooral?
De leerlingen op het Bonaventura gaven, op één leerling na, een 6 voor hoeveel ze geleerd hadden:
- meisje: wat nieuwe woorden en aanwijzingen, hoe je moet lopen, dat soort dingen. 6
- meisje: is wel goed in Engels, sommige moeilijke woorden. 6
- jongen: wel veel: kon op de toets er na veel meer woorden invullen.
- jongen: redelijk in Engels, wat woorden. 6.
Op het Gregorius was de waardering voor hoeveel ze geleerd hadden nog lager: gemiddeld een 5.5.
- Niet echt grammatica, meer woorden. Als ik woorden leer heb ik liever zelf een papier voor
mijn neus waarop ik zie dit dit dit dit. Een 5.
- Een 6. Het waren hele specifieke dingen. Meestal hoef je niet heel veel te weten over de
cellars en dat soort dingen. Is al goed in Engels.
- Een 5. Meer voor de leukigheid dan dat hij echt iets heeft geleerd.
- Een 6. de woorden die je leert gaan over een sprookje, niet echt dagelijks gebruik.
De leerlingen op het Bonaventura vonden de tekst wel te volgen.
 Hoe was het om in deze lessen een game te spelen?
De Gregorius leerlingen antwoordden hierop het volgende:
- Grappig, anders dan normale lessen, je moet puzzels op lossen. Je kunt je aandacht er beter
bijhouden dan wanneer de meester gewoon uitleg geeft
- Harstikke leuk. Minder chaos dan een aantal lessen, chiller, rustiger. We werken goed samen.
- Niet zozeer het puzzel aspect, want puzzelen en lezen, zonder het visuele aspect, gaat een
beetje moeilijk om alles aan elkaar te lijmen voor de gemiddelde dislect. Was vrij veel lezen.
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Als ik iets niet visueel heb, vind ik het moeilijker om te onthouden. Bijvoorbeeld bij een
puzzel zou je eigenlijk alles terug moeten lezen.. als het over meerdere lessen gaat ben je dat
al weer vergeten en denk je, wat moet ik doen?
Een andere leerling zegt: maar dit is wel een goede oefening daarvoor, voor visualiseren.
Reactie: ja, maar het gaat nu om Engels leren, niet om leren visualiseren. Reactie: maar dat is
voor Engels juist ook goed, dat je er een beeld bij hebt. Reactie: nou .. of ik nou moet weten
hoe een phantom eruit kan zien?
- Niet zozeer Engels, denk ik, maar andere aspecten. Niet visualiseren, maar bijvoorbeeld of je
naar links moet of naar rechts .. maar of je van de reactie op wat je doet nou direct Engels
leert?
De twee Bonaventura jongens vonden het leuker dan de lessen: ‘je moest van alles uitzoeken enzo..’
Meisje: wel leuk, maar op de vraag of ze dat nu vaker zou willen doen: wel misschien ter vervanging
van lessen, maar niet echt thuis.
 Zijn jullie gamers?
Deze vraag beantwoordden de Gregorious jongens met een volmondig ‘jaaaa!’ . Het soort games
varieerde van sandbox games, waarin het vooral om bouwen gaat tot first person shooters. Ook de
Bonaventura jongens waren echte gamers. De meisjes speelden hooguit wat telefoon spelletjes.
Gevraagd naar hoeveel ze speelden, zeiden de Gregorius jongens:
- ligt er echt aan of we veel huiswerk hebben. Soms zijn je vrienden online en dan heb je
samen lol .. ouders denken dan dat het asociaal is.
- soort van last resort, als je niks anders te doen hebt ga je maar gamen.
- vorig jaar veel gegamed .. we zaten voor het mavo eindexamen en dan heb je heel veel tijd
over.
 Hoe was het spelen van de tutorial?
Ik wist niet echt waar ik aan begon, zei een Gregorius leerling. Het was vooral uitvinden hoe het
werkte. Als het ooit iets zou moeten worden, moet je het niet maar één keer per week doen. Het gaf
wel voldoende houvast voor de game.
Dat vonden de Bonaventura leerlingen ook. Een meisje merkte op: ik vond ‘m niet zo leuk want ik
begreep er niets van, dan was je opeens ergens anders en dan kon je de weg niet meer terugvinden.
 Hoever zijn jullie gekomen?
De Bonaventura leerlingen hebben de game niet uitgespeeld, maar waren wel ver, naar hun
inschatting. Een koppel rekent dat in het aantal kamers dat ze verkend hadden (van de 42) en het feit
dat ze het beest gevonden hadden (dat betekent dat ze ongeveer op de helft geweest zullen zijn). De
Gregorius leerlingen zijn wel tot het einde gekomen.
 Hoe was het om de game te spelen?
De Gregorius leerlingen zeiden daarover het volgende:
- Mm, leeg kasteel .. misschien meer iets voor groep 8 of 7. Reactie: maar het Engels was niet
groep 7 of 8!
- ets spannender verhaal was leuker geweest.
- Was wel leuk om die puzzels op te lossen.
- Je moet daar van houden; wat ik heb geleerd is dat als het om gamen gaat, je er minder van
opsteekt wanneer je het niet leuk vindt. Boek moet je leren of je het leuk vindt of niet want
het is voor een toets .. vraagt zich af of dat bij game ook zo zou werken als je het niet leuk
zou vinden.
De Bonaventura meisjes vonden het wel een leuk spel. ‘In het begin ingewikkeld, maar als je eenmaal
doorhad hoe het moest .. De jongens vonden het niet eerder een meisjesspel dan een spel voor
jongens.
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 Kenden jullie het verhaal?
De meisjes kenden het verhaal wel zo’n beetje, van de film. De jongens kenden het verhaal niet echt.
 Hoe ging het spelen?
Er zijn natuurlijk gewoon frustraties binnen de game, aldus een Gregorius leerling. ‘Dan denk je dat je
het gevonden hebt maar dan is het toch niet zo. En als je niet goed Engels kent, dan heb je een
probleem. Denk dat een deel van de klas dat ontdekte. Omdat er vorig jaar heel weinig Engels was
voor hen, hebben de meeste geen goede basis. Was best wel hoog niveau Engels.’
Deze leerlingen hielden de plattegrond wel bij als hulpmiddel.
 Waren er problemen bij het spelen?
Bij de Bonaventura leerlingen waren er nauwelijks technische problemen geweest. Wat soms
ingewikkeld was, was om uit te vinden hoe je weer door kon gaan. ‘J e moest iets van klokken laten
luiden en dat was wel ingewikkeld, maar op zich wel makkelijk daarna. Duurde even voor ze het door
hadden.’
Op het Gregorius waren er wel technische problemen geweest, vooral bij het saven en weer verder
spelen van de game. Ook in het interview werd niet duidelijk waar die problemen nu precies vandaan
kwamen.
 Was er voldoende tijd? Teveel tijd?
Zoals gezegd waren de Bonaventura leerlingen niet aan het eind gekomen, al hadden ze zelf de
indruk dat ze er bijna waren. Teveel tijd was het niet.
De Gregorius leerlingen waren wel tot het eind gekomen. ‘ Laatste dag druk mee bezig omdat we de
game echt af wilden hebben, maar anders niet genoeg tijd. Vooral omdat het lang duurt om alles op
te starten, niet de game zelf. Pc’s zijn traag.’
‘Omdat het vaak lang geleden is dat je gespeeld hebt, ben je weer veel kwijt .. waar was ik? Zou de
game liever in een kortere tijd na elkaar gespeeld hebben.’
 Hulp nodig?
Niet echt, zegt een Gregorius leerlingen. ‘ Wel met dat met die vijf stappen .. dat was heel vaag.’ Als
hij ze vervolgens beschrijft, blijkt dat hij het nog redelijk gedetailleerd weet – het interview vond zo’n
drie maanden na de lessen plaats. ) Ze maakten geen gebruik van de hints in de game en speelden
ook niet in de beginners modus. ‘We liepen gewoon rond en verkenden alles.’
De Bonaventura leerlingen hadden ook weinig hulp nodig, behalve bij sommige moeilijke woorden.
De woordenlijst werd wel gebruikt, ‘maar sommige woorden stonden er niet in.’
‘Soms was niet duidelijk als je het bericht kreeg: je kan dit niet pakken, hoe dat dan wél moest.‘
De docent kon hierbij wel hulp bieden.
 Wat vind je van Engels als vak?
De Gregorius leerlingen vonden daar het volgende van:
- Handig, wordt in heel veel landen gesproken, dus je kunt in heel veel landen communiceren
als je Engels spreekt. Goed dat het een verplicht vak is.
- Leuk vak. Gebruik het elke dag. Vooral als je gamet, spreek je met anderen ook altijd Engels.
- Begrijpelijk dat het verplicht is .. soms een beetje saai, maar daar moet je maar door heen
bijten, want het is toch verplicht. Wel een van de belangrijkste vakken. Je kunt goed merken
in welke landen het een vak is of niet, zoals in Italië of Frankrijk kan niemand een woord
Engels. Maar veel meer geleerd door gamen, series kijken etc dan als vak. 60-70% van mijn
Engels is van buiten school.
- Eens; grootste deel thuis geleerd.
De Bonaventura leerlingen zeiden dit:
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- Meisje: niet zo goed in, dus niet zo leuk.
- Meisje: leuk, ben er wel goed in.
- Jongen: niet het leukste vak dat er is, maar wel ok
- Jongen: wel vrij makkelijk.
De jongens hadden wel het idee dat het spelen van games ze geholpen had beter te worden in
Engels, hoewel ze niet zoveel praten met mensen in een online game die ze niet kennen.
De lessen hadden niet echt iets veranderd aan hun waardering voor het vak, hoewel een van de
Bonaventura jongens wel dacht meer geleerd te hebben dan in de gewone lessen omdat dit leuker
was.
 Wat vonden jullie van de tests?
De Gregorius leerlingen:
- In begin vaag.. wat is dit nou, omdat de tests over de game gingen. Kun je een paar woordjes
invullen. Daarna heb je de game gespeeld en dan is het, o wacht, dat herken ik en dat zit zus
of zo. En de woordjes, dat weet je dan .. behalve stool, als je het Nederlands en Engels door
de war haalt. (enige hilariteit over de dag ervoor, toen een van hen op een barkruk zat en
niet wist dat dat een stool heette).
- Toen we die tekst moesten vormen .. wisten niks en hebben zoveel gaten gelaten!
- Als je niet wist waar het over ging was het echt te leeg.
- Test was heel specifiek: de woordjes die erin zaten, zaten herhaald in de game
- Denk dat test meer ging over of je het verhaal kende dan dat je iets had geleerd; bij tweede
keer wist ik, ok, dit is dit, maar omdat ik het verhaal ken, niet omdat ik het woord nu ken ..
want dat woord kende ik bijvoorbeeld al.
De Bonaventura leerlingen:
- Meisje: niet goed in Engels, dus wist niet zo veel woorden. De test met van die stukjes, wist ik
er nog minder van .. na de game nog steeds lastig.
- Meisje: begin ging wel goed, maar de laatste ging wel wat beter
- Jongen: in begin open woorden gewoon open gelaten, omdat ik gewoon niks wist, maar na
de game wist ik wel een paar woorden.
- Jongen: in het begin best wel te doen, maar na de game makkelijker.
 Gehoord wat de controle groep deed? Met andere leerlingen hierover gepraat?
Gregorius: ‘Ja, toets maken en dan verhaal gewoon lezen. Niet echt over gehad. Hebben het wel over
school, maar dan gaat het vooral over de negatieve dingen.’ Ook de Bonaventura leerlingen hadden
het er niet echt over met andere leerlingen.
 Idee om games in de lessen te gebruiken?
De Gregorius leerlingen vonden daar dit van:
- Wel leuk idee, maar weet niet hoe praktisch het is. School computers bijv werken niet zo
goed, niet erg stabiel. Uit boek leren is bekender bij iedereen en je leert er veel meer van,
heb ik het gevoel. Zou ook niet overal bij passen; zou bijv natuurkunde of nederlandse
woordjes niet willen leren door gamen.
- Als de interviewer doorvraagt over Engels, waarvan ze zeggen het meest buiten de school te
hebben geleerd: ‘Ja, maar dat is dan wel over een hele lange periode.’
- Leuk idee, maar er zouden wel wat dingen opgelost moeten worden. Pc’s bijv: voordat ze
opgestart zijn, ben je een halve les verder. Vervolgens doet ieder zijn eigen ding, ipv wat ze
moeten doen. Dit is niet de perfecte school om zoiets te doen. Meeste leraren zijn van de
oudere generatie (70%). Op andere locatie weten ze niet eens hoe een digibord werkt.
School is er niet echt klaar voor en veel leerlingen hebben er niet echt zin in. Omdat het niet
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is wat ze gewend zijn en als je in de les van games moet leren, is dat alleen in de les, terwijl je
het meeste leert van huiswerk dat je moet doen
Ook de Bonaventura leerlingen waren daar wel positief over:
- Jongen: leuk, want leuker dan gewone les en als je er iets van leert is dat ook wel handig..
- Jongen: als mensen het leuker vinden gaan ze meer opletten, want nu is het gewoon saai..
Meisje: denk dat het wel helpt om meer op te letten, omdat je de game wilt spelen.
- Meisje: zelfde: motiverender dan normale les en als je er ook nog iets van leert is het wel
beter.
 Bij welke vakken?
De leerlingen komen niet echt verder dan het idee dat dat bij andere talen zou kunnen. Wiskunde
wordt genoemd als eventuele mogelijkheid. Algemene reactie: sommige vakken zeker niet, bijv
exacte vakken, natuurkunde ..
‘Ik denk dat sommige stof heel moeilijk te verwerken is in goeie spellen, anders wordt het gewoon als
de plaatjes in je boek bijna .. bewegende plaatjes dan. Schrijf het liever gewoon op dat dat ik dat
moeilijk op een pc zou moeten gaan invoeren en bijv de x ergens voor moet gebruiken.’ (interviewer:
dan ga je er dus van uit dat het om kennis gaat .. niet om begrijpen). ‘Begrijpen, ja, maar dan zou je
beter filmpjes kunnen gebruiken. Je komt niet naar deze school omdat er zoveel op de computer
wordt gedaan.’
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4 Conclusies en discussie
De resultaten in dit project leverden antwoorden op t.a.v. de drie onderzoeksvragen:
1)
2)
3)

Behalen leerlingen in de experimentele groep een grotere leerwinst t.a.v. leesvaardigheid in
het Engels dan leerlingen in de controle groep?
Behalen leerlingen in de experimentele groep een grotere leerwinst t.a.v. Engelse
woordenschat dan leerlingen in de controle groep?
Is de motivatie voor het vak Engels van invloed op de leerresultaten?

Onderzoeksvraag 1
Behalen leerlingen in de experimentele groep een grotere leerwinst t.a.v. leesvaardigheid in het
Engels dan leerlingen in de controle groep?
Deze vraag kan op basis van de resultaten in het onderzoek zonder meer positief worden
beantwoord. Leerlingen in de experimentele groep gingen significant méér vooruit op de clozetest
dan leerlingen in de controlegroep. Er waren geen factoren die op de pretest voor verschillen
zorgden. Het effect is in hoge mate ‘docent-proof’.
In dit onderzoek waren twee klassen met afwijkende scores: de 3havo klas en de 4havo klas, beide in
de controlegroep. De 3havo klas scoorde aanzienlijk lager op de woordenschat pretest dan de
overige klassen. Deze klas was als controleklas meegenomen in het onderzoek voor een 3havo
experimentele klas, terwijl die experimentele klas uiteindelijk gedurende het onderzoek uitviel. Om
deze reden hebben we de 3havo controle klas buiten de analyses gehouden
Ook uit de analyses zonder de 3havo klas bleek er een effect van het spelen van de game op de
leesvaardigheid. De experimentele groep liet een grotere vooruitgang zien op de clozetest dan de
controlegroep.
Wel blijken er verbanden met niveau. De vooruitgang in de vwo klassen is significant groter dan in de
havo klassen en er is een interactie met conditie gevonden. De enige klas die in het onderzoek niet
vooruitging op de clozetest was de 4havo klas in de controle conditie. Dit is geen docent verschil:
dezelfde docent gaf les in de beide 4havo klassen op het Gregorius. Het is dus echt een klasverschil..
Het gevonden effect van de manipulatie, het spelen van de game, is dus een robuust effect gebleken.
Factoren als docent, klas, niveau: ze zijn van invloed op de sterkte van het effect, maar het gegeven
dat leerlingen die een IF spelen een grotere vooruitgang behalen op leesvaardigheid dan leerlingen
die de tekst van die game lezen, blijft overeind. Daarmee biedt het gebruik van IF voor begrijpend
lezen grote mogelijkheden voor het onderwijs. Deze resultaten bevestigen onderzoek van Shelton
(2007, Neville, Shelton en McInnis (2009) en Perreira (2013) die eveneens aantoonden dat IF een
positieve invloed kan hebben op taalvaardigheid.

Onderzoeksvraag 2
Behalen leerlingen in de experimentele groep een grotere leerwinst t.a.v. Engelse woordenschat dan
leerlingen in de controle groep?
Deze vraag is minder eenduidig te beantwoorden. Er bleek bij de pretest een verschil te bestaan
tussen jongens en meisjes. Jongens scoorden hoger dan meisjes op de woordenschattest. Dit
verschil tussen jongens en meisjes bleek ook samen te hangen met verschillen in game gedrag.
Jongens die veel aangaven veel te gamen, scoorden hoger op de woordenschattoets. Bij meisjes
werd dit verschil niet gevonden.
In dit onderzoek waren er relatief meer gamende jongens dan meisjes. Gezien het interactie effect
van gamen met geslacht en gezien de scheve verdeling van jongens en meisjes over de condities is
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geslacht als factor meegenomen in de analyse naar de effecten van het spelen van de game op de
woordenschat. We vonden in deze analyse een significant effect van conditie: de experimentele
groep ging vooruit op de woordenschattest, de controle groep ging zelfs achteruit. Er was geen
interactie effect met sexe. Wel scoorden jongens overall, dus op beide tests samen, hoger dan
meisjes.
Bij uitsplitsing naar de moeilijkheidsgraad van de woorden in de test (moeilijk, medium en makkelijk)
trad wél een interactie effect op. Bij meisjes nam de score op de moeilijke items toe, terwijl deze bij
de jongens iets afnam. Gekoppeld aan de bevinding dat jongens op de pretest hoger scoren, zou dit
kunnen betekenen dat meisjes hun achterstand deels inhalen en dat zij vooral ‘profiteren’ van het
spelen van de game, al blijkt dit niet uit de herhaalde metingen analyse over de woordenschat test
als geheel. Er is daarbij geen interactie tussen conditie en geslacht gevonden.
Zoals bij de beantwoording van onderzoeksvraag 1 al werd aangegeven, waren er redenen om de
afwijkende 3havo klas buiten de analyses te houden, zeker als het om de woordenschat ging.
Het lijkt er op dat vooral de achterblijvende resultaten in de 3havo klas het effect bepaalden.
Wanneer de resultaten op de woordenschat test van deze klas niet worden meegenomen in de
analyses, verdwijnt het conditie effect.
Net als bij leesvaardigheid bleek ook bij de woordenschat het niveau van de klassen van invloed. De
scores in de vwo klassen nemen toe, in de havo klassen nemen die af. Dit lijkt vooral te komen door
de achterblijvende resultaten van de 4havo klas, al is er in de herhaalde metingen analyse geen
significant interactie effect van niveau met conditie.
Het effect van het spelen van de game is voor de woordenschat duidelijk minder robuust dan voor
leesvaardigheid.

Onderzoeksvraag 3
Is de motivatie voor het vak Engels van invloed op de leerresultaten?
Motivatie voor het vak Engels bleek niet van invloed op de resultaten. Er bleek ook geen correlatie te
zijn tussen de score op de motivatie test en de verschilscores op de woordenschat- en clozetest.
Deze onderzoeksvraag kan daarmee ontkennend worden beantwoord.

Evaluatie van het proces
We hebben er in dit project van afgezien om te onderzoeken of het spelen van de game de motivatie
voor het vak Engels zou beïnvloeden. Het leek niet erg waarschijnlijk dat een incidentele ervaring als
deze impact zou kunnen hebben op de waardering voor een vak, die zich in de loop der jaren
gevormd heeft en waar andere factoren ongetwijfeld een belangrijke rol spelen – zoals de eerdere
leservaring, de methoden, de docent(en) die het vak gegeven heeft/hebben. Leerlingen gaven in de
interviews inderdaad aan dat de lessen hun waardering voor Engels niet veranderd hadden.
We hebben wel onderzocht hoe de docenten en de leerlingen de lessen gewaardeerd hebben. De
docenten in de experimentele groep waren positief over de motivatie van de leerlingen tijdens de
lessen. Vooraf had de 4havo docent motivatieproblemen verwacht, omdat dit geen makkelijke klas
was. Dat viel mee: ongeveer de helft van de klas deed redelijk fanatiek mee. De 3vwo docent was
verrast over de grote motivatie van de hele klas. ‘Games zijn niet haar ding en het was fantastisch om
te zien dat leerlingen er wel mee aan de slag konden en tot hun laatste snik fanatiek bleven. Ook was
het een eyeopener dat wat niet bij jou past, niet per definitie niet bruikbaar is.’
De docenten van de controle klassen gaven aan dat de leerlingen in de controle groep ‘braaf deden
wat er van hen verwacht werd’ in de ene klas en werden door de docent door klassikale momenten
tussendoor bij de les gehouden in de andere klas.
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De indruk dat leerlingen inderdaad gemotiveerd bezig waren in de game lessen werd bevestigd in
hun waardering achteraf. De leerlingen in de experimentele groep hadden de lessen leuker,
interessanter en nuttiger gevonden dan de leerlingen in de controlegroep. Ook scoorde de
experimentele groep hoger op de vraag of zij veel geleerd hadden. Leerlingen zeiden in de interviews
hierover: de game lessen waren leuker dan gewone lessen; je kunt je aandacht er beter bij houden.
Ze werkten goed samen en het was rustig in de klas; in de 4havo klas rustiger dan normaal.

De 3vwodocente zag vooraf vooral technische beren op de weg. Zij had nog niet veel met ICT gedaan
en zag er tegenop laptops te moeten gebruiken. Dat viel haar alleszins mee. Leerlingen wisten zelf
prima hoe ze hier mee om moesten gaan. Technische problemen speelden echter wel een rol in de
4havo klas. Sommige pc’s deden het niet en er waren hardnekkige problemen met het saven en weer
verder spelen van de game bij sommige teams, wat de motivatie niet ten goede kwam.
De docenten waren vooral voorbereid via de workshop, waarbij ze informatie kregen over de opzet,
zelf kennismaakten met IF door een tutorial te spelen en feedback konden geven op de lessen. Het
was de bedoeling dat ze zelf de game zouden spelen en dat ze daarna nog feedback zouden geven op
de aangepaste lessen, op de game en op de tests. Geen van beide docenten heeft zelf de game
gespeeld en feedback via de mail werd nauwelijks gegeven. Tijdsdruk speelde hierbij de belangrijkste
rol. Ook al was er vooraf met de docenten overlegd over de periode waarin de lessen gegeven
zouden worden: het bleek toch lastig de lessen in hun programma in te passen. Er waren toetsweken
waarop de leerlingen voorbereid moesten worden. Ook waren er parallelklassen waarop afgestemd
moest worden.
De praktijk blijkt vaak weerbarstiger dan voorzien in praktijkgericht onderzoek. Een goede
voorbereiding van docenten is uiteraard belangrijk, maar het is moeilijk die voorbereiding ook
daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Dat heeft tot gevolg dat docenten niet in hun normale,
professionele rol zitten. Ze staan niet boven de stof, zoals ze gewend zijn. In dit onderzoek speelde
een rol dat de docenten zelf geen gamers waren. Zij vonden het idee van de IF game interessant,
maar hadden er zelf weinig affiniteit mee.
Alle docenten in het project, ook de docenten Nederlands, gaven aan dat een langere workshop van
bijvoorbeeld een dag, waarvoor ze ingeroosterd zouden kunnen worden, de voorkeur verdiende
boven een korte introductie workshop gecombineerd met individuele voorbereiding. Op die manier
kan de voorbereiding daadwerkelijk door de school gefaciliteerd worden, zoals dat uiteindelijk ook
de bedoeling is.
De docenten waren positief over het lesmateriaal, al vond met name de 3vwo docente dat er nog wel
wat aanpassingen nodig waren. Ook was haar suggestie de handleiding aan te vullen met ander
materiaal, zoals een power point en een filmpje over het verhaal. Het taalniveau in de game werd
hoog, maar niet te hoog gevonden. Leerlingen vonden de clozetest bij de eerste meting moeilijk: er
was veel dat ze niet in konden vullen. Dat ging bij de nameting een stuk beter.
Willen andere docenten de lessen kunnen gebruiken, dan zijn er wel kleine aanpassingen in het
materiaal nodig. Docenten die niet bekend zijn met IF zouden zeker ook voorbereid moeten worden
middels een workshop.
Het kaartje met een overzicht van de kamers in de game bleek een goed hulpmiddel, vooral in de
3vwo klas. De leerlingen kregen zo overzicht en konden zo beter beslissingen nemen. In de 4havo
klas vulden leerlingen het kaartje minder consequent in.
De uitvoering van de lessen verliep niet helemaal zoals gepland. Vooral de nabesprekingen bleken
lastig. Dat had, naar het idee van de 3vwo docente met het tijdstip te maken: leerlingen waren
fanatiek met de game bezig en moesten er dan ‘uit’ voor een klassikale bespreking, maar ook door de
vorm. Met een klas van die omvang (32 leerlingen) is een klassengesprek moeizaam: het is ‘duwen
en trekken’ om er wat uit te krijgen. Een vorm in groepen zou naar haar idee beter zijn.
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Ook de 4havo docent had niet het idee dat het klassikaal stellen van vragen veel opleverde. Omdat
een nabespreking in onderzoek als een belangrijke factor naar voren komt als het gaat om de
effecten van games, loont het de moeite het lesmateriaal hierop aan te passen en een werkbaar
alternatief te vinden.
De leerlingen in de 3vwo klas hebben doorgaans de game niet helemaal uitgespeeld; in de 4havo klas
lukte dat een aantal teams wél. De leerlingen hadden vooral hulp nodig bij woorden die ze niet
kenden; de woordenlijst in de leerling handleiding bood hierbij niet altijd uitkomst.
De 3vwo docent had niet duidelijk voor ogen hoe expliciet de hulp nu eigenlijk mocht zijn; ze was
ervan uitgegaan dat het alleen om hints mocht gaan, maar naar later bleek lag dat ruimer. Dat was
vooral ook een kwestie van ervaren hoe de lessen verliepen. Het was inderdaad de bedoeling dat de
docent geen expliciete hulp zou geven, maar wilden leerlingen verder komen en niet gefrustreerd
raken, dan was expliciete hulp soms onvermijdelijk.
De docenten verwachtten vooral effecten op de woordenschat. Ook de leerlingen gaven in de
interviews aan dat ze vooral nieuwe woorden geleerd hadden. Zij schatten hun leerwinst überhaupt
niet hoog in, zeker vergeleken met de resultaten op de evaluatievragen achteraf.
Naast effecten op de woordenschat schatte de 3vwo docente in de leerlingen beter hadden leren
scannen naar informatie in een tekst, een belangrijke vaardigheid als het gaat om het begrijpen van
teksten.
De geïnterviewde jongens waren allemaal gamers. De 3vwo docent had vooraf al aangegeven dit
project interessant te vinden, omdat haar indruk was dat met name de jongens door gamen Engels
hadden geleerd. Dat beeld werd in de interviews bevestigd. Daarbij gaven de leerlingen wél aan dat
het hier naar hun idee om een lange termijn effect ging.
Andere effecten die verwacht werden lagen op het gebied van probleem oplossen, inzicht en
samenwerking.
Beide docenten in de experimentele groep zouden vaker IF in hun lessen willen gebruiken, of andere
games, mits gefaciliteerd. ‘Scholen worden afgerekend op leesvaardigheid. Als je ze daarmee zou
kunnen laten oefenen op een manier die werkt, in de derde of desnoods begin vierde zou dat
fantastisch zijn.’
Ook de geïnterviewde leerlingen vonden het een goed idee om games in de les te gebruiken, hoewel
zij zich daarbij voor andere vakken dan talen niet echt iets voor konden stellen.
Concluderend kunnen we stellen dat het spelen van Interactieve fictie games bij Engels positief kan
bijdragen aan de leesvaardigheid van leerlingen. Bovendien laten leerlingen een actieve houding
tijdens de les zien. Met name jongens waren in de les meer betrokken. Ze zijn geconcentreerd met
de game bezig, overleggen met elkaar en waar mogelijk helpen zij andere groepjes. De lessenserie
voor IF bleek goed te implementeren in het onderwijs. Op basis van de ervaringen van de docenten
zullen de lesmaterialen worden aangepast. Om de implementatie te laten slagen is het van belang
dat docenten die weinig ervaring hebben met dit type game zich hier vooraf op voorbereiden door
het volgen van een workshop en het spelen van de game. Uiteraard is het van belang dat de
computer en netwerkfaciliteiten van de scholen op orde zijn. Bestaande games bieden dan een
goede aanvulling op het taalonderwijs.
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Bijlage 1 Lesbrief

Lesbrieven Engels
Les voorafgaand:
-

Globale intro onderzoek
afnemen meetinstrumenten

Intro onderzoek:
De school doet mee aan een onderzoek over het gebruik van interactieve fictie voor Engels. Dat zijn
games die helemaal uit tekst bestaan; iets anders dus dan waar je aan zou denken bij het woord
games. De komende weken gaan jullie zo’n game spelen.
Omdat het een onderzoek is, horen daar natuurlijk ook wat testjes bij. Die gaan we vandaag invullen.
Uitgangspunt lestijd: 40 minuten
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Project in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en Game
Onderwijs Onderzoek. Door Mienke Droop, Ineke Verheul & Karly van Gorp.

Les 1: introductie en tutorial
Doelen:
-

een indruk krijgen van wat IF is
met IF leren omgaan

Materiaal:
-

Oefengame op stick per tweetal. Naam van de leerlingen erop en elke les inleveren bij de docent.

Opzet
Indeling leerlingen in tweetallen; liefst meisjes met meisjes, jongens met jongens.

Korte intro IF 5 minuten
Je kunt verhalen lezen, maar je kunt ze ook spelen. Dat heet Interactieve Fictie; vroeger heetten deze
games textadventures. Het zijn games die in zijn geheel uit tekst bestaan en waarbij je meestal iets
moet oplossen: een mysterie, vaak ook puzzels. Je krijgt steeds een klein stukje tekst te zien en door
het geven van commando’s kom je steeds verder in het verhaal
We gaan de komende lessen zo’n game spelen. Om een idee te krijgen hoe zo’n game eruit ziet en
wat je moet doen, gaan we vandaag een oefengame spelen.
Spelen tutorial In tweetallen 30 minuten.
Docent deelt tweetallen in.
- Geef aan dat leerlingen om de beurt per les aan de knoppen zitten.
-

Geef aan hoe ze de oefen game moeten opstarten:
 Jullie spelen de tutorial met zijn tweeën. Zet jullie naam op de USB stick en stop de usb-stick
in de pc/laptop.
 Open de map IF Engels, op de USB stick.
 Open de map Windows Frotz . Frotz heb je nodig om de games op je stick te kunnen spelen.
 Dubbelklik op Frotz: de toepassing, dus NIET Frotz met het vraagteken er op.
 Frotz wil nu weten welke game er geopend moet worden, Klik links, bij het overzicht van
locaties op USB. Je ziet dan weer wat er op de USB stick staat. Klik op ‘tutorial’. Je kunt de
tutorial nu spelen.

-

Geef aan dat er een doolhof in de game zit en dat het handig is om daar een kaartje van te
maken, terwijl je van de ene naar de andere ruimte gaat. Als ze blijven steken kunnen ze hulp
vragen: gebruik daarvoor de walkthrough van de doolhof.

Rol docent: observeer, help waar nodig met hints; geeft niet aan wat er staat. Laat leerlingen elkaar
helpen.
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Nabespreking 5 minuten
- Hoe ging het spelen? Hoe ging het samen spelen?
- Waren er problemen? Technische?
- Bleven jullie ergens steken? Wat deed je dan?
Noteer in de lesbrief dingen die eventueel misgingen:

Les 2: intro op Bronze en start spelen
Doelen:
-

Inhoudelijke oriëntatie op de game: waar gaat Bronze over?
Start met spelen van de game

Materiaal:
-

Bronze op stick per tweetal. Namen van de leerlingen erop en elke les inleveren bij de docent.

-

Handleiding leerlingen, bestaande uit:
o Intro Bronze
o Handige commando’s en tips
o Hoe te saven etc
o Overzicht afkortingen
o Kaart van de kamers in Bronze, oningevuld. Een kamer is een ruimte in de game.
o Ruimte voor maken kaart
o Lijstje moeilijke woorden

Opzet
Materiaal : Deel de leerlinghandleidingen en sticks uit. Na de les weer bij de docent inleveren.
Intro: 20 minuten
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Vorige keer hebben jullie een idee gekregen van wat IF is. We gaan de komende vier lessen zo’n
game spelen: Bronze. Bronze gaat over het sprookje the Beauty and the Beast, maar vertelt dat
op geheel eigen wijze. Jij: de speler, bent Belle en je gaat terug naar het kasteel van het Beest,
nadat je je familie bezocht hebt.



Ga na wie het verhaal al kennen. Refereer aan films.



Vertel wat er vooraf ging:
De hoofdpersoon van het verhaal, Belle is een van de drie dochters van een koopman. Ze wordt
Belle genoemd omdat ze zo mooi is. Haar zussen zijn eigenlijk een beetje jaloers op haar.
De koopman was rijk, maar heeft bijna al zijn geld verloren. De schepen met zijn koopwaar zijn in
een storm vergaan. Op een dag hoort hij dat er toch nog een schip binnen is gekomen. Hij gaat
hoopvol op weg en vraagt zijn dochters wat hij voor ze mee moet nemen. Belle’s zussen hebben
grote wensen, maar Belle wil alleen een witte roos.
De koopman heeft pech; het schip is in beslag genomen om zijn schulden te betalen. Hij kan dus
geen cadeau ’s kopen. Op de terugweg raakt hij verdwaald in een storm; gelukkig vindt hij een
schuilplaats: een kasteel. In de tuin van het kasteel bloeien witte rozen en hij plukt er een voor
Belle. Dan komt er opeens een woest beest op hem afgestormd, woedend, omdat hij de roos
wilde plukken. Dat gaat hem zijn leven kosten!
De koopman legt bevend uit voor wie de roos bestemd was en het Beest laat hem naar huis gaan,
op voorwaarde dat Belle in zijn plaats naar het kasteel komt, om er te blijven. Belle is eerst erg
bang voor het Beest, maar raakt al snel erg op hem gesteld. Het Beest is een betoverde prins. De
bedienden zijn ook betoverd, maar dan door de prins en zijn voorgangers.
Nadat Belle een aantal maanden op het kasteel is geweest, krijgt ze heimwee en mag ze een
week naar huis. Niet langer dan een week echter, omdat het anders slecht afloopt met het Beest
en de bedienden van het kasteel. Het verhaal begint wanneer Belle terug naar het kasteel gaat.



Geef aan dat de game op verschillende manieren kan eindigen, afhankelijk van je keuzes.



Bespreek de handleiding, mn:
- De mogelijkheid om de game in ‘novice mode’ te spelen; leerlingen beginnen daarmee.
- De mogelijkheid om hints te krijgen met ‘THINK (ABOUT)’ of HINT
- Saven etc: save game op de stick en kies die de volgende keer om verder te spelen. Zet
jullie naam op de stick. Wijs leerlingen erop dat het handig is om tussentijds te saven.
- Wijs op mogelijkheid UNDO, als je iets gedaan hebt dat je beter niet had kunnen doen
- Wijs op mogelijkheid te ‘teleporten’ naar kamers waar je al geweest bent. Er is een
doolhof in de game, maar op deze manier kom je er nooit in vast te zetten en het scheelt
tijd.
- Wijs op lijst handige commando’s en moeilijke woorden



Geef aan de leerlingen tijdens het spelen een kaart moeten maken van de kamers die ze
tegenkomen. Dat helpt ze om zich te oriënteren. Ze gebruiken hiervoor de kaart in hun
handleiding. Wijs erop dat het kasteel uit verschillende verdiepingen bestaat, dus je kunt ook
naar boven of beneden. En wijs erop dat het begrip kamer slaat op iedere mogelijke ruimte waar
je je kunt bevinden (ook: de tuin, een kast o.i.d.)



Geef nogmaals aan dat leerlingen om de beurt aan de knoppen zitten. Wie waren dat vorige
keer? Nu dus de ander.



Geef aan dat we elke les een korte nabespreking houden.

Spelen Bronze 15 minuten
 Geef aan hoe ze de game moeten opstarten:
o Jullie spelen Bronze met zijn tweeën. Stop jullie usb-stick in de pc/laptop.
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o
o
o
o

Open de map IF Engels, op de USB stick.
Open de map Windows Frotz . Frotz heb je nodig om de games op je stick te kunnen spelen.
Dubbelklik op Frotz: de toepassing, dus NIET Frotz met het vraagteken er op.
Frotz wil nu weten welke game er geopend moet worden, Klik links, bij het overzicht van
locaties op USB. Je ziet dan weer wat er op de USB stick staat. Klik op ‘Bronze. Je kunt de
game nu spelen.

Rol docent: observeer, help waar nodig met hints; geeft niet aan wat er staat. Laat leerlingen elkaar
helpen.
- vraag andere leerlingen om suggesties voor als leerlingen vastzitten
- Eigen suggesties : gebruik novice mode, teleport naar kamers waar je al geweest bent, gebruik
THINK of THINK ABOUT, type HINT.
- Save tussentijds!
Aan het eind van de speeltijd: saven van de game op stick
Nabespreking 5 minuten
- Hoe ging het spelen? Hoe ging het samen spelen?
- Waren er problemen? Technische?
- Bleven jullie ergens steken? Wat deed je dan?
Eventueel, als de indruk bestaat dat er leerlingen zijn die echt geen idee hebben:
- Wie ben je? Waar ben je?
- Wat is je doel?
- Wie spelen er nog meer een rol in het verhaal? (Beest, dienaren, Belle’s vader)
Materiaal: sticks en handleidingen inleveren.
Noteer in de lesbrief dingen die eventueel misgingen:
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Les 3: Spelen Bronze en ‘gelijktrekken’
Doel:
-

Spelen Bronze
Leerlingen die achterlopen bijtrekken door geven suggesties

Materiaal:
-

Bronze op stick per tweetal. Namen van de leerlingen erop en elke les inleveren bij de docent.
Leerlingenhandleiding

Wat te doen bij absenties?
Leerlingen die hun partner missen alleen laten spelen.

Opzet
Spelen Bronze 25 minuten.
Wijs op rolwisseling. Laat leerlingen hun gesavede game spelen:
 open net zoals bij vorige les de map IF Engels, dan Frotz, start Frotz en kies jullie opgeslagen
game.
Na afloop van het spelen: laat leerlingen de game saven op hun stick.
Nabespreking: 15 minuten
 Inventariseer hoe ver leerlingen zijn
 Trek leerlingen bij door inhoudelijke suggesties te geven (in vraagvorm). Gebruik daarvoor het
overzicht aan het eind van de lesbrief.
Materiaal: sticks en handleidingen inleveren.
Noteer in de lesbrief dingen die eventueel misgingen:
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Les 4: Spelen Bronze
Doel:
-

Spelen Bronze
Reflectie op plot

Materiaal:
-

Bronze op stick per tweetal. Namen van de leerlingen erop en elke les inleveren bij de docent.
Leerlingenhandleiding

Opzet
Spelen Bronze 30 minuten
Wijs op rolwisseling. Laat leerlingen hun gesavede game spelen:
 open net zoals bij vorige les de map IF Engels, dan Frotz, start Frotz en kies jullie opgeslagen
game.
Na afloop van het spelen: laat leerlingen de game saven op hun stick.
Nabespreking 10 minuten
 Hoe ging het spelen? Problemen?
 Selectie uit deze vragen:
- Hoe vond Belle het om in het kasteel te zijn met het Beest? (ze had het er naar haar zin)
- Was Belle een gevangene in het kasteel? (ze kon weg wanneer ze maar wlde)
- Zijn er tekenen dat Belle terug verwacht wordt? (nee, vuur in de haard is bijvoorbeeld uit)
- Wat voelt Belle voor het beest? Hoe is hun relatie? Wat voelt het Beest voor Belle? (Belle
houdt van het Beest; het Beest heeft ongetwijfeld gevoelens voor Belle, maar niet zo
romantisch als zij. Hij gebruikt haar)
- Hoe was de prins toen hij nog geen Beest was? (een arrogante kille koning)
- Heeft iemand het Beest gevonden? Hoe is het met hem? (antwoord: op sterven). Was dat te
verwachten? (antwoord: nee, want Belle is terug binnen de 7 dagen)
Materiaal: sticks en handleidingen inleveren.
Noteer in de lesbrief dingen die eventueel misgingen:
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Les 5: Spelen Bronze en eindbespreking
Doel:
-

Spelen Bronze
Reflectie op plot

Materiaal:
-

Bronze op stick per tweetal. Namen van de leerlingen erop en elke les inleveren bij de docent.
Leerlingenhandleiding

Opzet
Spelen Bronze 20 minuten.
Wijs op rolwisseling. Laat leerlingen hun gesavede game spelen:
 open net zoals bij vorige les de map IF Engels, dan Frotz, start Frotz en kies jullie opgeslagen
game.
Na afloop van het spelen: laat leerlingen de game saven op hun stick.
Nabespreking 20 minuten
- Wat voelt Belle voor het beest? Hoe is hun relatie? Wat voelt het Beest voor Belle? (Belle
houdt van het Beest; het Beest heeft ongetwijfeld gevoelens voor Belle, maar niet zo
romantisch als zij. Hij gebruikt haar)
- Hoe was de prins toen hij nog geen Beest was? (een arrogante kille koning)
- Wilde het Beest gered worden? (nee). Waarom niet? (als hij sterft, worden de zielen van de
dienaren bevrijd, hoewel in het contract boek staat dat dat niet zo is).
- Welke keus kun je aan het eind maken? (het Beest redden of de spirits; of allebei). Is het
Beest blij met zijn redding as je daarvoor kiest? (nee, alles wat hij deed was gericht op het
redden van de spirits)
-

Hoe vonden jullie het om op deze manier een verhaal te spelen?

-

Vragen wie de game wil uitspelen. Dat kunnen ze dan pas doen na de natests en dan niet
thuis (sticks kunnen kwijtraken), maar bijvoorbeeld in de pauzes.

Materiaal: sticks en handleidingen inleveren.
Noteer in de lesbrief dingen die eventueel misgingen:
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Overzicht inhoudelijke suggesties: bij les 3 en voor suggesties aan
individuele leerlingen tijdens het spelen
-

-

-

-

-

-

-

-
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Hebben jullie iets gehoord over wat er eerder tussen Belle en het Beest gebeurd is? Wat
dan? Waar? Hoe krijg je het hele verhaal te horen? (dining room; met ‘LOOK’ krijg je
Belle’s herinneringen in deze kamer)
Wat is er met eerdere bezoekers gebeurd? (zijn servants geworden)
Heeft iemand een helm gevonden? Wat heb je daar aan?(je gehoor wordt verscherpt)
Is er informatie over de voorouders van het Beest? Waar dan? Is dat belangrijk voor het
verhaal? (Gallery of historical paintings)
Hoe krijg je de spookwacht weg? (door de windgongen weg te halen; sleutel voor nodig)
Heeft iemand een contract boek gevonden? Waar is dat voor? (contracten voor de zielen
van dienaren)
Heeft iemand de records room gevonden? Wat vind je daar? Wat heb je er aan?
(informatie over voorouders etdc)
Heeft iemand de Bell room gevonden? Wat vind je daar? Wat heb je er aan? (zilveren bel,
dinner bell)
Hoe krijg je eten voor het Beest? (door de dinner bell te luiden in de keuken)
Hoe kunnen de zielen van de dienaren bevrijd worden, mogelijk zonder dat het Beest
sterft? (door in Lucrezia’s kamer te zoen naar een manier om het contract boek te
vernietigen)
Hoe kun je ervoor zorgen dat er genoeg licht is in de Translation room? (zilveren bel
luiden)
Hoe zorg je ervoor dat je de inscripties in de crypte kunt lezen? (door de kaars op een
stoel te zetten – kunt dan aan een koord trekken en met Lucrezia’s steward praten, als je
dat binnen 5 moves doet; het zorgt ervoor dat er een deur geopend wordt)
Waar zijn de magische schoenen voor? Hoe kom je aan de informatie? ( de schoenen
geven controle over spirits; je leest erover in de notities in Lucrezia’s studeerkamer) Wat
doen de magische schoenen nog meer? (je kunt de gedachten van het Beest horen)
Hoe zorg je ervoor dat de schoenen passen? (bespeel de tamboerijn in de lege
slaapkamer; de schoenmaker verschijnt en maakt ze passend)
Wat zie je als de legpuzzel is opgelost? (een koning en de duivel zitten tegenover elkaar.
De duivel zegt: time is on my side. De koning: but not for long)
Wie is Yvette? (een jonge vrouw die de koning wilde hebben, ook al was ze al aan iemand
anders beloofd. Ze vervloekte hem. Ze heeft een magische gordel; wie die gordel heeft
en van de koning houdt zonder contract bevrijdt hem ).
Waar is de pen voor? ( het is de pen waarmee de duivel contracten tekende en zo zielen
bond. De eerste koning kreeg de pen in handen, maar het schijnt dat de duivel dat juist
wilde)
Wat moet je in de Black Gallery doen? (alles meenemen dat je mee kunt nemen)
Welke bel heb je nodig voor de bibliothecaris in de Lie Library? (de glazen bel)
Waar heb je de Lie library voor nodig? (om het contract boek in de leveren). Lukt dat?
(nee, de inkt in de stempel van de bibliothecaris is opgedroogd)
Hoe kom je aan de inkt? (in de crypt is het Debtors paradise; je springt op de stenen, er
zit er een los, je kunt naar beneden, waar je de inktpot kunt vullen bij een fontein van
donker vocht)
Hoe red je zowel de servants als het Beest? (door het boek in te leveren terwijl je de
gordel draagt; daarna kus je het Beest)

Bijlage 2 Leerling handleiding

Handleiding Tutorial en Bronze
Naam:
Klas:
School:

Les 1: Tutorial spelen
Instructie






Jullie spelen de tutorial met zijn tweeën. Zet jullie naam op de USB stick en stop de usb-stick
in de pc/laptop.
Open de map IF Engels, op de USB stick.
Open de map Windows Frotz . Frotz heb je nodig om de games op je stick te kunnen spelen.
Dubbelklik op Frotz: de toepassing, dus NIET Frotz met het vraagteken er op.
Frotz wil nu weten welke game er geopend moet worden, Klik links, bij het overzicht van
locaties op USB. Je ziet dan weer wat er op de USB stick staat. Klik op ‘tutorial’. Je kunt de
tutorial nu spelen.

Les 2 en volgende: Bronze spelen
Over Bronze
De hoofdpersoon van het verhaal, Belle is een van de drie dochters van een koopman. Ze wordt Belle
genoemd omdat ze zo mooi is. Haar zussen zijn eigenlijk een beetje jaloers op haar.
De koopman was rijk, maar heeft bijna al zijn geld verloren. De schepen met zijn koopwaar zijn in een
storm vergaan. Op een dag hoort hij dat er toch nog een schip binnen is gekomen. Hij gaat hoopvol
op weg en vraagt zijn dochters wat hij voor ze mee moet nemen. Belle’s zussen hebben grote wensen,
maar Belle wil alleen een witte roos.
De koopman heeft pech; het schip is in beslag genomen om zijn schulden te betalen. Hij kan dus geen
cadeau ’s kopen. Op de terugweg raakt hij verdwaald in een storm; gelukkig vindt hij een schuilplaats:
een kasteel. In de tuin van het kasteel bloeien witte rozen en hij plukt er een voor Belle. Dan komt er
opeens een woest beest op hem afgestormd, woedend, omdat hij de roos wilde plukken. Dat gaat
hem zijn leven kosten!
De koopman legt bevend uit voor wie de roos bestemd was en het Beest laat hem naar huis gaan, op
voorwaarde dat Belle in zijn plaats naar het kasteel komt, om er te blijven. Belle is eerst erg bang
voor het Beest, maar raakt al snel erg op hem gesteld. Het Beest is een betoverde prins. De bedienden
zijn ook betoverd, maar dan door de prins en zijn voorgangers.
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Nadat Belle een aantal jaren op het kasteel is geweest, krijgt ze heimwee en mag ze een week naar
huis. Niet langer dan een week echter, omdat het anders slecht afloopt met het Beest en de
bedienden van het kasteel. Het verhaal in de game begint wanneer Belle terug naar het kasteel gaat.

Instructie: Bronze spelen en saven






Jullie spelen Bronze met zijn tweeën. Stop jullie usb-stick in de pc/laptop.
Open de map IF Engels, op de USB stick.
Open de map Windows Frotz . Frotz heb je nodig om de games op je stick te kunnen spelen.
Dubbelklik op Frotz: de toepassing, dus NIET Frotz met het vraagteken er op.
Frotz wil nu weten welke game er geopend moet worden, Klik links, bij het overzicht van
locaties op USB. Je ziet dan weer wat er op de USB stick staat. Klik op ‘Bronze. Je kunt de
game nu spelen.

Je kunt direct beginnen te spelen door commando’s in te typen. Bij de vraag of je eerder IF gespeeld
hebt, zeg je ‘no’.
De commando’s geven we hier met hoofdletters aan zodat je kunt zien dat het commando’s zijn. Je
kunt bij het intypen ook kleine letters gebruiken.


Je begint in Novice mode: je krijgt dan aanwijzingen over wat je zou kunnen doen.
Belangrijke objecten e.d. zijn vetgedrukt.
Je kunt Novice Mode uit- en aanzetten met NOVICE MODE OFF en NOVICE MODE ON. Laat
de game in novice mode staan. Je kunt dat later uitzetten als je een tijdje gespeeld hebt.


-

Saven en verder spelen:
SAVE: geef de game een naam en save die op je stick
RESTORE: haal op dat punt een gesavede game binnen
RESTART: begin opnieuw (maar dan ben je wel alles kwijt)
QUIT: eindig de game (vergeet niet te saven!)



Volgende les verder spelen: open net zoals bij vorige les de map IF Engels, dan Frotz, start
Frotz en kies jullie opgeslagen game.

Het is handig om niet alleen aan het eind van de speeltijd te saven, maar ook tussentijds!
Achterin deze handleiding vind je een lijst met moeilijke woorden uit de game.

51

Handige commando’s en tips
Afkortingen:
X :examine
E, W,S, N: East, West, South, North, dus de windrichtingen en combinaties daarvan zoals nw, sw
U, D : (up, down) ,
I: inventory
G: again (daarmee herhaal je een eerder commando)
Z: wait (je wacht even in de game)
Rondlopen in de game:
- door een van de mogelijke richtingen te kiezen. Rechts bovenin staan de kamers waar je nog
niet geweest bent met rood aangegeven
- je kunt ook ‘teleporten’ naar een kamer waar je al geweest bent: GO TO (naam van de
kamer). Handig wanneer je in het doolhof bent!
- Vind objecten die je al gezien hebt met ‘FIND … ‘. Met bijvoorbeeld ‘FIND THE TAPESTRY’ loop je
automatisch terug naar waar je dat wandkleed gezien hebt.
Handige commando’s/tips
- Nuttige commando’s: look, examine, take, get, drop, open, close, wear, eat, lock, unlock
- Vergeet je zintuigen niet: listen, touch, smell, taste, vooral wanneer de game bijvoorbeeld
geluiden of geuren beschrijft
- Gebruik ‘EXAMINE ME’ voor info over je karakter, Belle
- Om ergens naar te kijken zonder dat je erheen hoeft te lopen: ‘LOOK AT : richting’
- Gebruik ‘UNDO’ om een actie ongedaan te maken; werkt ook als je actie de game beëindigd
heeft
- Gebruik THINK of THINK ABOUT …’ om op ideeën te komen
- Commando ‘ROOMS geeft een lijst van alle kamers waar je bent geweest
- Commando ‘OBJECTS of THINGS geeft een lijst van alle objecten die je hebt gezien
- ALL : alle objecten die je kunt zien, dus met TAKE ALL kun je ze in één keer in je inventory doen
- AGAIN: herhaalt je laatste actie
- Commando’s hoeven niet uitgebreid te zijn: bijvoorbeeld HIT THE DOOR WITH MY FIST hoeft
niet, HIT THE DOOR volstaat
- Bijwoorden als ‘quickly’, ‘quietly’ zal de game niet begrijpen
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Bronze woordenlijst
Abuse: misbruiken
Admit: toegeven, doorlaten
Align: uitlijnen
Amend: wijzigen
Arc: buigen
Assassination: moord
Assess: schattend bekijken
At bay: op afstand
Attendant: dienaar
Baffle: verwarren
Banister: trapleuning
Barter: ruilen
Beam: balk
Betrothed: verloofd
Blackwork: borduurtechniek
met zwart garen
Brook: toelaten
Brush: langs strijken
Budge (does not): geeft geen
krimp
Cane: wandelstok
Carving: snijwerk
Cast: gieten
Chandelier: kroonluchter
Chime: windgong
Clog: verstoppen
Cloven: gespleten
Coalesce: samensmelten
Courtyard: binnenplaats
Coercion: dwang
Concubine: bijvrouw
Conoisseur: kenner
Consolation : troost
Contemplate: overwegen
Contraption: vernuftig
apparaat
Countertop: aanrecht
Courtesy of: dankzij
Couth: beschaafd
Crimson: dieprood
Culled: geruimd, opgeborgen
Curio: curiositeit
Currant: krent
Dainty: kieskeurig
Datura: doornappel
Dazzling: oogverblindend
Decaying: vervallen
Despise: verachten
Devotional: stichtelijk
Discard: afdanken, wegdoen
Discern: onderscheiden
Disperse: oplossen
Dispersed: verspreid
Dissolve: oplossen
Downtrodden: onderdrukt
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Drawbridge: ophaalbrug
Driblet: druppel
Dry sifting: iets droogs dat
ergens doorheen gaat
Dwell: wonen
Efficacy: werkzaamheid
Emerge: komen uit
Emphatically: nadrukkelijk
Endowed: begiftigd
Establish: vestigen
Exasperation: ergernis
Extent: omvang
Fade: vervagen
Feast: banket
Filigree: fijn draadwerk
Finial: versiering
Flagstone: tegel
Forfeit: verbeuren
Gilt: verguld
Girdle: gordel
Granted: toegezegd
Grudge: misgunnen
Harsh: ruw
Hedging: manouevrerend
Helical: spiraalvormig
Hexagonal: zeshoekig
Hinged: scharnierend
Imperiously: gebiedend
Indenture: leercontract
Indolence: luiheid
Inducted: ingewijd
Inexplicably: onverklaarbaar
Inscrutable: onnaspeurbaar
Interloper: indringer
Intrude: binnendringen
Jagged: getand
Kin: familie
Lamplighter: lantaarnopsteker
Legitimate: wettig
Lest: opdat niet
Leviathan: mythisch wezen
Livelihood: levensonderhoud
Loathing: walging
Loopholes in legalism: mazen
in de wet
Manifest: zichtbaar worden
Measly: miezerig
Misshapen: misvormd
Mistress: minnares of
meesteres
Moat: gracht
Mold: mal
Muff: mof
Mural: muurschildering
Murky: duister

Mute: dempen
Narrate: vertellen
Noose: strop
Obliterated: uitgewist
Ornery: overgevoelig
Pall: saai worden
Parlor: salon
Partake: deelnemen
Pendant: hanger
Pentagonal: vijfhoekig
Perch: stokje, tak
Perched on: op
Peril: gevaar
Perish: vergaan
Pertain: betrekking hebben op
Pertinent: toepasselijk
Pointy-slippered: met puntige
slippers
Precedent: voorgaand
Preliminary: iets dat
voorafgaat
Preservation: behoud
Prey: azen op
Pyre: brandstapel
Quill pen: ganzenveer
Raking: als een hark
Rave: raaskallen
Reacquaint: opniew
kennismaken
Recompense: vergelden
Reel back: terugdeinzen
Refuse: afval
Relay: doorgeven
Remnant: overblijfsel
Remorse: spijt
Repercussions: consequenties
Resent: kwalijk nemen
Resentful: haatdragend
Resentment: wrok
Roaring: gebrul
Roguishly: schalks
Ruefully: treurig
Rustic cast: rustieke
muurbedekking
Savory: smakelijk
Scarlet: rood
Scrap: stukje
Scrape: schrapen
Scuffle: handgemeen, oproer
Seamstress: naaister
Shackle: handboei
Shrug: schouders ophalen
Silo: opslagplaats
Singed: verschroeid
Skim: doorbladeren

Slope: naar beneden lopen
Sludge-black: slib zwart
Sly: schalks
Snarl: grommen
Soil: bodem
Spite: wrok
Squeezed: geperst
Stamp: stempel
Stilts: stelten
Stipulate: specificeren
Strained: gespannen
Stress: benadrukken
Stretch: stukje
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Studded: bezaaid
Suffocate: stikken
Summon: oproepen
Surpass: overtreffen
Swatch: waaier
Tangled: verward
Tassel: kwast
Tenor: teneur
Throw games: laten winnen
Thudding: gedreun
Tonsured: met geschoren kruin
Torsion: draaiing
Vernacular: spreektaal

Vial: flesje
Vigilance: waakzaamheid
Villain: schurk
Void: annuleren
Wager: weddenschap
Wardrobe: garderobe
Whimsy: luim, grap
Wilt: verwelken
Windowsill: vensterbank
Woodcut: houtsnede
Wooing: het hof maken
Worn: versleten

Bijlage 3 Lesmateriaal controlegroep
Verhaal les 1
Lees het verhaal en beantwoord dan de vragen

Bronze
A fractured fairy tale by Emily Short
You are Belle and you have stayed with the Beast in his castle for a long time. The Beast has held
your father as prisoner there and told him he was free to go if you, his youngest daughter, took his
place. The Beast allowed you to visit your family, for seven days. If you would not return in time, the
Beast would die.
When the seventh day comes and it is time for you to return to the castle in the forest, your sisters
cling to your sleeves.
"Don't go back," they say, and "When will we ever see you again?" But you imagine they will find
consolation somewhere.
Your father hangs back, silent and moody. He has spent the week as far from you as possible,
working until late at night. Now he speaks only to ask whether the Beast treated you "properly."
Since he obviously has his own ideas about what must have taken place over the past few years, you
do not reply beyond a shrug.
You breathe more easily once you're back in the forest, alone.
You have reached the castle and you are standing on the drawbridge. Even in your short absence, the
castle has come to look strange to you again. When you came here first, you stood a long while on
the drawbridge, unready to cross the moat, for fear of the spells that might bind you if you did. This
time it is too late to worry about such things.
An iron-barred gate leads north. You shouldn't be able to open it, heavy as it is, but it swings aside
lightly at your touch. The Beast said that it knows friend from enemy; and the castle, at least, still
regards you as friend.
You enter the Hall. No one is waiting for you here; the air is very cold. Over the gate, the old familiar
warning sign is painted. You know the words by heart, but once more you read: ‘Those who seek to
leave the castle depart at peril of their lives and souls, unless another servant be provided in
exchange, or a fixed term of absence be granted by their master.’.
The fireplace is unlit, vacant. It is almost as though you are not expected. Somewhere in this castle,
the Beast waits; and he should be told as soon as possible that you did return.
You go to the Great Dining hall. It is such a long hall that the soup might get cold between one end
and the other. You and he used only the far west end, nearest the kitchen. Once you took to dining
together at all, that is; the first few months he brought trays to your room, while you hid.
But then you took to eating here; and at the end of every meal he would stand up formally and ask
his question.
"You can leave at any time," he said, when he first spoke to you. You stared at him, surprised that
someone with his face and teeth was capable of human communication. "Would you like to go?"
Every night the Beast asked the same question.
One night, after he asked his question, you said: "I have become used to it here”, surprising
yourself. "There is plenty to read; there is the chessman, and games; and you are good company." He
raised his glass with a half-smile.
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"You'd rather stay here without me?", you asked him. "No," he said.
On another night, you said: "I c-care for you, I am lonely without you, and you make me laugh, and
you're nice..."
"Stop," he said. "And remind me never to order the port again."
He picked you up from your chair and your head rested on his shoulder. "But why can I not be in
love... Oh, carry me carefully on the stairs: I feel sick!"
"Simply, pet," he said, walking slowly up the steps. "What you offer I couldn't accept. In fact, I'm not
sure what you are offering. Do you have some fantasy of marrying me? Being my mistress?"
You could not think of the answer; there was no solution that was not absurd. He set you down
carefully on the bed and went away. A moment later he came back, bright crimson bell in his left
paw. "When you wake in the morning and are very ill, which you will be, ring this and the servants
will bring a tonic appropriate to your condition."
He did not ask his question again for a long time.
"You haven't asked me to leave in a while," you said.
"Ah." He looked at his plate of food. "Of course you may go. I'm glad you believe my word about the
effects, now."
"I will go to visit my family," you say, stressing the word visit. "On condition that you tell me how to
do it so that I will not harm you. If you won't do that, I don't go."
He looked at you, his expression cloudy. "There is a very good reason why..."
"Those are my terms."
He sighed. "Very well," he said. "If your trip lasts fewer than seven days, it will have no effect on
anything here." He looked down at his curled paw. "But if you don't come back -- and I imagine you
won't -- I will forgive you."
You look around the Dining Hall once more, with all its memories. Then you walk out, to the
enormous kitchen next to it. Unless he has moved everything, the bell to summon the spirits of the
chefs should be in one of the rooms upstairs.
You walk out to the servant quarters next to the kitchen. Not a room friendly to visitors, it has the air
of resentful, martyred suffering. A decaying ladder leads down. You climb down the ladder.
Though a dim light filters down from the servant quarters, you can see almost nothing of the
contents of your current location. You hear some dry sifting from the northeast.
You decide to climb up the ladder again and you go back to the Great Dining Hall. There is an exit to
the north, but when you try to go there you find your way blocked by a phantom guard. Somewhere
nearby you hear chimes. As soon as you back up, he disperses into smoke again.
You go up to the Scarlet Tower. There is a little hexagonal room, from whose narrow window you
can see the moat, the lawn, and the beginning of the forest outside. You look down from the tower.
Beyond a short stretch of clear ground, the forest grows thick and uninhabited for many miles.
On the windowsill, a helmet waits, for the use of the sentry. It’s a very old helmet that you have seen
the Beast wear (and quite foolish it looked, perched on a head it no longer fits: it would suit your
head better). He told you once that the helmet was for night watchmen, scouts, and guards, to
increase their vigilance and strengthen their hearing.
Lines of writing arc over each ear, but you do not know the language in question. You settle the
helmet over your head, and there is a roaring in your ears at first. But then the sharpened hearing
begins to feel natural again.
You go down again and head to the Gallery of Historical Paintings. Here are paintings of historical
events from times past: the assassination of King Elzibad in 1248; the arrival of Princess Lucrezia from
the Italian State of Medici-Credenza in 1545.
On the painting about the assassination of King Elzibad, you see his pointy-slippered attendants
wringing their hands, his wife wiping her eyes on an ermine muff, peasants grieving. Of Elzibad
himself, there is only a pair of blackened feet, sticking out from under the elephant.
You continue your walk through the gallery to the east and you end up in a room with a Labyrinth
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Floor: a mosaic floor of black and white, like that of cathedrals, as protection against the spite of the
undead. You go down for a moment, but it is dark down there . You go up again and walk to the
Treasure Room.
Locked in an iron cage are the house treasures not in use: the collection consists of a scepter, a
puzzle piece, and a pair of cloven shoes, at present -- he showed them to you one rainy day, telling
you their many histories. Here and there are marks where someone would seem to have made an
attempt to break in.
The scepter was formerly belonging to Queen Ingratitudina the First. On the puzzle piece something
shiny has been painted. The shoes are made for something with cloven hoofs. They bear evidence of
having been adjusted to their current size by a shoemaker, and perhaps (therefore) could be again.
Nearby a small door leads east. He's not down here, then, in the east wing. Perhaps he's in one of the
side rooms you've not visited yet...?
You try to open the small door, but it’s locked. You head back to the Entrance Hall and go out to the
central courtyard. It was here that you first laid eyes on the Beast: emerging from the State Rooms,
snarling. He seemed angry at you for coming, even though you had had no choice. Or perhaps (you
thought) he was simply violent. You did not run.
To the east a helical staircase ascends to the roof. An obscene gargoyle sits where the finial of the
banister should be.
You remember the gargoyle well enough. The Beast came up while you were bent over the gargoyle,
trying to lift it. "Taking that back to your room?" he asked slyly. "It won't work, but if you're lacking
companionship I could find an appropriate servant to see to your needs."
You felt yourself blush. "It's ugly," you said. "I wanted to move it."
"Oh. You can't." He frowned at it. "It is a remnant, left here by an angry soul who managed to take
some revenge despite his enslavement. There are a few others around, mostly in the crypt. They're
immovable, but harmless."
Upstairs is the private parlor: a sitting room of the family, in old times, and familiar territory to you
now as well. There is a bentwood table in the parlor, on which there is a jigsaw puzzle. It was his
latest offering: he brings you all the most innocent toys he can find, to occupy your time and make
you less miserable. This one is nearly finished, missing only one piece that neither of you could ever
find.
You go into your bedroom: the crystal room. A fantasia of gleaming and glittering, chandeliers and
mirrors: all that shines or reflects has been moved here, into this room that you inhabit, which he
never enters. You learned, long ago, that the mirrors would keep him away. And then, when you had
less need to keep him at bay, you kept them anyway, so as not to disturb him by returning them to
the rest of the palace.
The south end of the room is most dazzling, because of the daylight from the balcony. You step out
into the rain; the fat droplets sound like hail on the surface of your helmet.
It is a ridiculous filigreed balcony that is like nothing so much as a birdcage. From here you can see all
the way across the moat, across the forest, the plain, to the edge of the sea, only by staring long
enough in any direction.
You go to the Green Bedroom. Having more personality than most of the bedrooms, it was decorated
for someone specific and has been left that way: green and white, with a simple rustic cast unusual
for the palace. The chief exception is the royal portrait on the wall.
"That was me," he told you. "Before I was changed. Do you think I was handsome?"
You shrugged. Handsome, yes, but proud, selfish, resentful, perhaps cruel. "The painter did not do
justice to your personality," you replied.
"You're wrong," he said. "And I put the painting here to punish the woman who slept here. She
treated me with justice, and I could not forgive her."
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There is another bedroom on this floor, like a monk's chamber compared to every other part of the
palace, just bare walls now. Here your father stayed, when he made his ill-fated journey to the castle.
On the wall, as a curio, hangs an open shackle -- sign of the only person ever to have escaped the
power of this place.
Your father claims to have been chained up, but the Beast never made the least effort to restrain you
with chains or bars. On the contrary-- but that remains a puzzle.
And then there is the guest bedroom, made up for the reception of a guest who will never arrive
again. A tapestry recalls the story. It is hard to make out the story from the faded threads, but it
appears to show a very small man, almost a dwarf, who holds on a leading string a very large demon,
almost a god.
Still here at the center of the room is the stool you and the Beast used, the time he tried to teach you
to dance -- not a great success, but more effective than the experiment with stilts. You take the stool
with you. It is an ordinary three-legged stool, like the one your cat at home liked to sleep on.
He's not upstairs, then: there's nowhere in these rooms he could have been hiding, no space large
enough to conceal him. He must have gone into one of the more... difficult portions of the castle. The
state rooms, or the crypt. One of the places he knows you hate to visit alone.
This does not bode well for his state of mind. Will he be angry? It has been a long time since he was
truly angry at you... But you cannot deal with that until you find him.
You go back to the private parlor and open the heavy door in the north wall. You get far enough to
glimpse a window before being overcome: you reel back from a smell of roses and death, so
powerful that you can't go forward. Until there's a breeze through here, you won't be able to stand
being in the place.
You go down the stairs again, to the courtyard. You put the stool in the courtyard and you go back to
the Labyrinth Room and go down. Wind chimes ring, muted, from the northeast, competing with an
irregular dripping from the southwest. You go further into the direction of which you hear the wind
chimes ring, feeling your way along the walls. You listen intently; the helmet makes your hearing
sharper. Now the wind chimes ring, noisy, from somewhere above you. Though a dim light filters
down, you can see almost nothing of the contents of your current location. You climb into the pale
light... and here you are, in the rose garden. A pleasant cloister is overlooking the rose garden to the
north. You have walked it many times, seeking to waste the excesses of time at your disposal.
In the middle of the garden a way slopes into the ground, reminding you of the entrance to a burial
mound. Strung up by a chain is a set of iron wind chimes.
You cannot reach the iron wind chimes from your present position; you'd need something to stand
on, so you go back to fetch the stool. You stand, a little precariously, on the stool, and are now more
or less the same height as an ordinary person. The chimes have been locked to the chain that
supports them and you have no key to unlock the chain. You get off the stool again and leave it
there.
You walk east, a walk you often made. It is only a turning point in the corridor, with a bench. On the
stone bench are some discarded embroidery materials. The little that is already done is old-fashioned
blackwork, like your grandmother's mother might have stitched. A few weeks ago now, he came to
you with a quick step. "Look, it took me all morning, but I found this."
"What is that for?" You were never much for sewing things at home, even before your mother died.
"I thought -- since you're so bored here --" He lowered his arm. "When I saw more of the world, I
knew a number of young ladies who were very fond of it. My sister liked to make stories with hers."
You opened your mouth, looking for something to say.
"I see," he answered. "The world has changed. What do young ladies do now?"
"I don't know," you reply. "My father fell on hard times. We live in the country. I'm more or less a
milkmaid, these days."
At the word milkmaid, his mouth twisted a little and he shrugged. "I cannot provide any cows," he
said, after a long time.
You put the embroidery materials in your pocket and walk south, to the Scrying Room, a place for
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consulting with the servants, summoning them by their instruments. Nearby a small door leads west
to the treasure room. A small key hangs beside the door. The key is of the sort of delicate design
intended to unlock more than one thing. You open the door with the small key and see that it gives
access to the Treasure Room. For now you go back to the chimes in the rose garden; maybe the key
will fit on the chains too? It does; you unlock the chain and take the chimes down, silencing them and
muting their power. When they are entirely still, they fade from your grip and vanish.

Vragen
1. Was Belle een gevangene in het kasteel?

2. Wordt Belle terug verwacht? Waar maak je dat uit op?

3. In de Gallery of historical paintings vind je schilderijen die informatie geven over de voorouders
van het Beest. Beschrijf de informatie op één schilderij.

4. Wat heb je aan de helm die je gevonden hebt?

5. Hoe was de prins toen hij nog geen Beest was?
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Verhaal les 2
Lees het verhaal en beantwoord dan de vragen
You walk to the Parliamentary Chambers. On each side of the room are two neat oak benches,
seating for perhaps thirty men -- and, more rarely, women, and a few characters who could not be
called by either term.
You take the exit to the State Rotunda, built for the bureaucratic offices of the palace. Inlaid in the
floor is the map of all the lands that once this palace commanded. Since the lands of the Kingdom
were once quite dispersed the cartographer has, from indolence, fancy, or an urge to flatter, omitted
all the territories that intervened. There is writing around the map's edge, not legible in this light.
You go to the Library next to this room. Many books of precedent line these walls, containing every
kind of contract that can be made to bind every kind of soul. You can see a great contract book here.
The runes are unfamiliar to you, but you know what the book is: a record of all the contracts of all
the souls enslaved to the king of this castle.
You caught him staring at you once. "Your clothing is wearing out. I'll look up a seamstress in the
contract book for you."
You plucked the erring sleeve back into place. "You needn't," you said. "I don't mind."
"Yes, but I do," he snapped. "I was once a -- the polite term would be a connoisseur of ladies -- and it
is not a taste that goes away. So for everyone's sanity it would be best if you went about fully
clothed."
You avoided him for three days, after that incident. But your gowns were all replaced.
You take the contract book with you , you go north and enter the Lower Bulb Room. In this very tall
room, like a silo, is a glass of running sand: not an hourglass, or even a day glass, but a timer whose
duration you do not know. A whole Sahara has poured into its lower chamber, but the trickle from
above continues, very fine. Around the outside of this contraption ascends a wooden staircase. You
go up. In the upper chamber, you find, there is almost as much sand as there is below; indeed for all
you can tell the flow might be eternal.
Nearby an ivory door leads southwest. And here the Beast lies, sprawled on the ground as if he'd
fallen.
"Nothing bad will happen for the first seven days," he said, when you left. And yet here he is, looking
very nearly dead. He looks starved, unwell, near death, in fact. He will need to be given food before
he will properly revive -- and who knows what else...
It baffles you to find him in this condition, when he could easily have gotten whatever he needed in
the kitchen.
You’ll get him something to eat. You head out and get into the Gallery of Still Life. Natural light from
the south illuminates a series of still life paintings: one is showing the Wedding Treasure when
Lucrezia arrived from Medici-Credenza, the other is rather fancifully entitled Supper with M.
On the wedding painting you see a table tastefully laid with possessions of power or personal worth,
brought by Lucrezia as gifts from her father: an inkpot, a helmet, a green girdle stitched with vines, a
curious pair of cloven shoes.
Nearby a heavy door leads east. You open it and you get far enough to glimpse a mechanical
chessplayer. Now that both doors are open, a breeze begins to blow through the smelly area.
Now you go to the Records Room, where all the papers and histories are kept. Anything you wanted
to look up, you should be able to discover easily.
You quickly skim the unpleasant history of Lucrezia of Medici-Credenza, how she brought odd
magical treasures with her, introduced new methods of binding and contracting that were previously
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unknown even to this castle, and maintained a room for her studies in the basement below the rose
garden. From this room everyone including her husband was banned.
There are some suggestions that she was the daughter of the Devil himself, sent to the castle to
tempt the kings into further folly and destruction. But who knows?
There is a very old scroll that narrates how King Athanasius, first of his line, entered a wager with
Mephistopheles, and won the pen that the Devil used to sign contracts for men's souls.
The King retired to this castle, overjoyed with his success, but the Devil flew away laughing.
You try to find information about yourself and the Beast, but can’t find any. You are the merest
interloper here and as for the Beast, you have never known his true name, and can only guess that
he must be the last of the line of kings.
Then you head to the White Gallery. Placed where it will have the most light on the board for the
longest time is a mechanical chess player. The Beast brought it out for you to play against, when
other entertainment palled. You lost consistently until he came and roared at it; and afterwards
began to win. The suspicion that it was throwing games made you a bit reluctant to make use of it, in
the end.
The mechanical chess player is currently switched off. You throw the switch hopefully, but nothing
happens -- in fact, the switch flops loosely back into its old position, plainly connected to nothing.
From here you go to the Bell room, the room where bells are kept, conveniently close to where the
masters of the house would once have slept. Catching your eye among many other unfamiliar items
are some iron wind chimes, a little gold dinner bell, and a silver bell. You examine the iron wind
chimes curiously. Each chime is engraved with the staring eyes and exaggerated nostrils of a spirit
warrior.
You take a closer look at the little gold dinner bell. It is the dinner summons, and particularly familiar
to you. The silver bell bears the stamp of a lamplighter. You ring the bell, but those who might hear
and heed it are not close enough. You decide to keep it and the dinner bell as well.
Next to this room is the Apothecary, furnished with a long countertop and the equipment of an
apothecary. The books contain assorted disturbing recipes for ways to make your enemies die
quickly, or to dispatch them slowly in great pain.
You walk to the kitchen and ring the dinner bell there. The little gold dinner bell tinkles gaily: as in
automatic response, your stomach rumbles. There will be a feast, now, waiting for you in the dining
hall. As for the gold bell, it returns to its place in the Bell Room.
In the Great Dining Hall you find a considerable feast set out on a platter as big as a shield. Perhaps
he will feel better when he has eaten, you reflect. He has always had a large appetite -- the result of
his change in form, he tells you.
You put the soup bowl on a platter and hurry back to where the Beast still lies. With great care, you
feed the soup to the Beast. So much spills that you doubt whether you are making any progress; then
he swallows.
"You are ornery," he says. "I guaranteed your return -- you know what that means?"
"That if I had not come back, you would have died," you reply.
"That is only a small part of what would have happened. The other contracts would have unraveled,
the servant souls freed."
You frown at him. "I've been trying to use you to this purpose for years," he says, touching your
cheek. "But you wouldn't go. I'm touched that you came back for me -- really, I can't tell you how
much -- but you've ruined the plan."
"Is there a way to set them free that doesn't kill you?" you ask.
He looks startled. "Not for me," he says. "There's a room in the basement below the rose garden I
can't get into. Lucrezia's room. You'll need to get in, search the crypt, find a way to destroy the
contracts book... there are places in the castle I cannot enter, because she sealed them against all her
descendants. But you are not one of her descendants, so--" He chuckles weakly at some joke, but he
hands you an iron key. "You'll need the shoes."
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"Would that lift the curse on you, too, do you think?" you ask.
"Unlikely. That is another matter. Less happy." After a moment he begins to sleep again. Though he
has eaten, he looks deeply exhausted, as though something preys on his spirit.
You go to the Translation Room. This room is endowed with a deep power that dissolves into ready
vernacular even the most ancient and secret scripts of the Law Library.
It’s usually blazing with the captured light of many thousands of candles, but it has been let to go
out, and everything is dim.
You can see an ordinary quill pen here. It doesn't look heavy at all, but you can't lift it. You ring the
silver bell, to try if it works in here. The silver bell rings once in triumph, and the room springs to
brilliant light. The bell itself fades back to its usual place.
You set down the helmet you are still wearing. Now you can read the writing on it. You read:
I call upon you, I summon you, I bind you, daemon of the small bone of the left ear: make my hearing
strong. I call upon, summon, and bind you, daemon of the small bone of the right ear: make my
hearing stronger yet.
I call upon, I summon, I bind you, daemon of air-that-moves, carry sound swiftly to my ears. I call
upon, summon, bind you, daemon of earth-that-shakes, relay noises rapidly to me.
If you daemons do not do this, I will bind you under the earth in darkness and make the worms to
crawl upon your head.
You put on the helmet again. You search, search, search in the contract book-- and here is the page
with your name at the top. But the contract below, which stipulates your eternal imprisonment here,
has been amended with a permission to leave and return within seven days. Then: "Guarantor of this
exchange: the king of the castle and all his rights and servants." Which means that if you had not
returned, the Beast would have been forfeit and all the servants as well.
Your father's contract is just before your own: a lifetime (and death time) of service in this castle, as
the immediate result of setting foot herein. From comparison to some of the other contracts, you see
that it would have been easy service indeed, no manual labor but only companionship to the king,
and no command-bell to make him come or go.
But the contract has been amended in a small neat hand that says: "Voided in voluntary exchange for
his daughter's service." That would be where you come in. And: "Guarantor of this exchange: the
king of the castle and all his rights and servants."
Taking the candle with you, you go to the State Rotunda, where the map is with the writing you
could not read. You put the candle down and study the map. You read: Here there be Daemons.
The Beast had instructed you to go find Lucrezia’s room. So you go to the rose garden, to entrance to
the burial mound. You go down, to find yourself in the Rooted Room. It is cut as an afterthought
through earth and the underside of the garden, and therefore muddy and soil-scented. To the east
of this room you find a dank storage area, stacked with bars of wax -- perhaps for some casting
process? You couldn't say.
When you proceed you get to the Zoo, a resting place for an animal: warm but rough. There is little
to suggest, from this environment, that he thinks of himself as a man at all, though he is capable of
walking upright and eating with utensils, of reading books and even of writing a legible hand.
The only distinguishing mark is a miniature hung on the wall, like a devotional object, or perhaps a
reminder. On the miniature is the tiny image of a lady in a green girdle. But it isn't Lucrezia.
You can see a poison vial here, which you take up and curiously examine. You brought it with you; he
confiscated it the first night.
"It was a good thought," he said, plucking it from your fingers with a delicacy that should be
impossible in one his size. "But if I could be killed by poison -- or by violence, or starving, or leaping
from towers, by drowning or by suffocation or by fire, I assure you, I would have found the way by
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now. That leaves only yourself as a victim, and I did not bring you here to die." And so you didn't.
The poison has mostly dried up now.
You head on and get into the Bear Corridor. This part of the castle is less couth and cultivated than
any other part and you have been forbidden to visit this place before now. The walls press close to
you on either side. The floor slopes down. Bears with sharp claws are carved into the rock, but they
remind you of Him, and you are not frightened.
Then you turn and enter the Rocky Chamber, a tight, rocky corner among foundations of the oldest
part of the castle. A slow leak in the south wall admits a little water, but not enough to be very
destructive.
Now you turn back and you start into the crypt, but an icy unnatural wind blows against you, as
though the spirits resent the intrusion of someone with a light. And yet you have seen the Beast
come down here, from time to time, bearing lanterns, torches, whatever he found handy.
There must be some preliminary, a matter of spiritual etiquette perhaps, to establish yourself as the
master of those below.
You go back to the Rooted Room and you see that a passage through rock ends here, and begins to
tunnel through soil instead where it heads northeast. There is also a sinister door.
A pull cord emerges from the rock just before the walls of the passage turn to mud. There's lettering
beneath the pull cord. Unfortunately the words are too worn for you to read. Perhaps if the light
were coming in from an extreme angle, you would do better.
You set down the candle on the ground. The light coming in does illuminate the floor sharply, and is
at a good angle, but it is a bit too low to show up the lettering halfway up the wall. All you get is the
deepest capital letters -- P, L, and D -- and the last line: ‘or he will depart again without offering aid’.
You get back to the rose garden to fetch the stool. You put the candle on the stool, aligning it neatly
against the wall. The inscription stands out beautifully now.
You read: Pull this cord, then wait in the room directly above to speak with Lucrezia's steward. Do
not let more than five minutes pass between the summons and the waiting, or he will depart again
without offering aid.
You give the cord a hard yank. Somewhere above you a very deep bell tolls. You head quickly to the
parliamentary chambers. There is a scuffle, and a presence unfolds itself from where it was waiting,
unseen, on the benches. It comes towards you and circles you, and you have the idea -- more
imagination than eyesight -- that this was once a tall, thin man of considerable power.
It says a few words in the bastardized Italian of the state of Medici-Credenza, and you hear the
scrape of wood and stone from somewhere below you: a door opening. Then the presence vanishes.
You go back to the tight passage. The sinister door is now open. You go enter Lucrezia's Study. Little
survives here, enough to suggest that a number of books were burned and glass tools smashed. You
can only guess at why, or by whom. A single pile of notes remains. But the dominant item is the vast
image of Lucrezia at a wardrobe fitting of some kind.
Lucrezia stands, imperiously, in what is now the empty bedroom, while a gnome-like shoemaker at
her feet customizes pair after pair of shoes to her misshapen-You look away, unnerved, towards a less disturbing element, the leather tambourine in Lucrezia's
hand.
You study the notes. Spiky, erratic handwriting on a variety of mystical and magical topics pertaining
to the castle and the spiritual status of the inhabitants. You look for a note on the shoes. The shoes,
according to these pages, symbolize their wearer's right to tread in and be master of the territory of
the dead. Some additional function for the shoes is suggested by the papers -- something about the
preservation of memory or a connection to those who wore them previously -- but it seems that
even Lucrezia did not understand this very well. ("And for this reason I am determined never to let
them fall into the hands of another, but to have them burnt on my pyre at the moment of my death,
lest those that follow after learn my secrets.") That scheme didn't work out for her, evidently.
64

You try to find some information about the castle. About the pen there is a considerable raving:
"Many tests of fire, water, pressure, torsion, acid, and poison have failed; even gunpowder and holy
water have not sufficed to ruin it; nor do I now believe that it can be destroyed, but suppose that,
being plucked from the wing of the old man my father, it partakes of his same eternal nature.
Therefore the arrangement must be dissolved in some other way."

Vragen
1. Hoe krijg je eten voor het Beest?

2. Waar is de pen voor?

3. Hoe kun je een dienaar die onder contract staat aan het werk krijgen?

4. Waar zijn de magische schoenen voor?

5. Wat voelt Belle voor het beest? En wat voelt het Beest voor Belle?

65

Verhaal les 3
Lees het verhaal en beantwoord dan de vragen
There are some notes about the contract book too. Mostly some speculative notes about the
possibility of voiding contracts through some loophole of demonic legalism. You don't entirely follow
it. At any rate, to judge by this, she had obtained a kind of mastery over the crypt-spirits by use of her
magic shoes. And there is also a reference to a room upstairs, behind the ivory door.
You go to the treasure room, with the treasure locked in the cage. You open the cage and get out all
its contents.
For the puzzle piece you go to the Private Parlor. You snap the final piece into place. Nothing
tremendous happens, but the picture is complete: the table is set for two: a robed king, and the
devil. Between the two of them is a quill pen, jet black, and a huge book. The dialogue of these two
characters is written on tiny gilt scrolls that spool out of their mouths, and this is what you could not
read before the jagged piece was found: the devil is saying, "TIME IS ON MY SIDE," to which the king
replies, "BUT NOT FOR LONG."
Now you try on the shoes. They emphatically do not fit. You will have to find someone to adjust
them, evidently.
Since you also saw a tambourine on the painting in Lucrezia’s study, you go to where you remember
you saw one, in the bell room. You strike the tambourine, but the shoemaker doesn't materialize.
And now you think about it, didn't that image in Lucrezia's study show where she was being fitted?
Hm. The empty bedroom. You go there and play the tambourine.
A brisk wind fusses about your feet, then does something to the shoes, resizing and slightly reshaping
so that they might have a hope of staying on you.
You slip your feet into the shoes, and feel less alone. Mere sentiment, you think; but then there is the
brush of a thought other than your own. The crypt. Under the Law Library. There are sources of
power there which even I have never understood.
You go to the Central Crypt, through the hole in the floor of the Law Library. The Crypt is a relicstorage place for all the bits of men and women -- and creatures -- bound to the Kings over many
centuries. From here you enter the Apprentice's Workshop: a mausoleum for apprentices who
perished before their terms of indenture were complete. A decaying ladder leads up. Then you go
north-east and come to Virgin's End: the resting place of maidens who died before marrying those to
whom they were engaged.
The Beast's thoughts intrude on yours, courtesy of the enchanted shoes: “they died without
marrying those to whom they were betrothed, but not all died maidens.” Impossible to tell the tenor
of that particular thought. “Not all of them are to my account, I hasten to add.”
You head south-east and reach Father's Regret: the home of fathers who died before their children
were born. Tokens of binding are stored here, in drawers. The drawers are numerous, but there is
only one that opens without sticking. You open the drawers, revealing an ivory key and an elephant
harness. You can take the key, but the harness does not budge, in a way you associate with the stone
gargoyle. Must be associated with quite an interesting contract, this piece.
Now you go south-west. The floor sounds progressively stranger as you walk toward the middle of
the room. This is Debtor's Paradise, the graves of men who died before resolving their debts. As you
walk out of the room, you notice that your footsteps sound odd.
You go to the Translation room, to get information about this harness. According to the contract
book, a worked bronze gong, according to this, controls a shape-shifting djinn of considerable size
and destructive power, which resents the terms of its enslavement and would be overjoyed to take
revenge. This djinn has taken many forms in the past, but most frequently disguises itself as an
elephant.
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You remember the miniature in the Beast’s resting place, the Zoo. It was not Lucrezia. So, who is it?
With some effort, you find the contract, which turns to be one of a large number of contracts
involving young women. In fact, this is the very last contract recorded before your father's and yours:
a young woman named Yvette, brought to the castle -- though she was betrothed to a lord already -to "serve" the king. You have the impression that the contract book is leaving out a good deal, such
as why Yvette was associated with the girdle, and what she was doing here. Perhaps in the papers
there will be something.
You sift through the papers until you find a pertinent entry: that the girdle is to be in some way a
device for the punishment or forgiveness of those who abuse the castle's power, "being in the
possession of the weakest of its victims".
You go to the Bell room. You acquire the worked bronze gong and you go to the Gallery of Historical
Painting. You hear the Beast thinking, thanks to your shoes:. Amusement. “Poor old Elzibad. Though
I suppose it wasn't so funny at the time. Remind me to tell you-- but I may not have the chance, I
suppose.”
You head out to the drawbridge. You hesitate. He told you not to play idly with the bells whose
purposes were unknown to you, you see... You strike the gong, but to your disappointment, nothing
happens.
You go to the Records Room and you consult the papers on Yvette. It takes some searching, but you
find it eventually. The king in these parts was accustomed to bring young ladies to the castle when
his wooing of them was unsuccessful, whereupon they were under contract and unable to resist him.
This he did for many years, snatching away men's brides; until one day he stole Yvette. She was only
a humble milkmaid, but so beautiful she was betrothed to a lord, etc., etc., and moreover her greatgreat-grandmother had been Lucrezia the Enchantress (oh dear), so she possessed a magical girdle of
surpassing power.
When she discovered what was about to happen to her, while she was still on the drawbridge of the
castle, she cursed the king to become a mere Beast, so that the spell would never be lifted until
someone loved him who was not under magical contract. What was more, this person would need
the power of that same magical girdle...
There is even a small woodcut of the grieving Yvette, carrying a cow bell and looking downtrodden.
You look up information on the elephant topic. An entertaining story tells how Elzibad, worse than
all the other kings of this palace that had previously been seen, was defeated by one of his own
demons in elephant form, when someone who was not contracted to him gained command of the
demon. Command of his slaves then passed to his son.
From that day on the castle was so built that no one could even enter into it without becoming
contracted to its king, for the protection of the royal family.
You go to the Upper Bulb Room. Nearby an ivory door leads southwest. You open the ivory door and
enter a chamber that is damaged by smoke. Though not actually burnt, the walls are stained with
smoke. The Beast's thoughts intrude on yours: “A spectacular but unsuccessful attempt. My fur was
singed and foul-smelling for weeks.”
This mess has partly obliterated what was once a detailed mural on the west wall.
Though some of the detail is gone, the mural shows the path through the forest to the castle. At the
castle gate, a smiling king with horns has just finished laying down a trail of silver coins leading into
his domain; at the other end of the path, a crowd of astonished and eager peasants is collecting
them. It is clear enough that in a few minutes they will get to the drawbridge and all be enslaved.
Then you go to the Lie library. Fables, fictions, and falsehoods, arranged by number by type. You hear
the Beast's thoughts : “ah, now here's an interesting little locale. Lucrezia had it built. She was
always her father's daughter, you perceive. It is so powerful that it makes false the things that are
brought in -- I used it once to void a lady's marriage contract –“
The thread of thought stops. “On second thought, that is not a story I am proud of.”
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You can see a book return stand here. Carvings around the outer edge of the book return stand
indicate how one should use it: a small tonsured figure places a book on the stand, then rings a bell;
whereupon a librarian, bearing the traditional shackles and sheets of a ghost, appears to take it
away.
On the book return stand is a storybook. A collection of fanciful tales "which were once true but are
no longer". It is stamped across the front as having been inducted into the Lie Library.
You go east to the Black Gallery, lined with neat rows of inscrutable -- one might almost say pointless
-- objects. Among other things there is a gold ring, an inkpot, a preserved goat and a cane.
You get the things you can carry with you, like the gold ring and the infernal inkpot and head for the
Bell room. Catching your eye among many other unfamiliar items is a cow bell. You take the cow
bell, and assess it curiously. Much like the ones you used on the cows at home. There is also a glass
bell, which you take as well.
You go back to the Lie Library and put the contract book on the return stand. Then you ring the glass
bell. You summon the librarian, who comes and looks at the contract book: you see this as a sort of
fog. It frowns at the condition of some of the pages, then searches the front and back of the book;
then, grimacing, it takes out a red seal like those used in the empire of the Chan. It is about to mark
the contract book property of the Lie Library, when it discovers that its seal ink has dried up: so the
stamp has no efficacy. Disappointed, it vanishes again.
Maybe the inkpot can be of help here? You look in the papers for info on it.
About the inkpot, the notes are their most cryptic, and the quality of the handwriting has also
declined so that you suspect the author of having been either elderly or sick. "Of this article, which
my father gave me, I believe I have finally uncovered some use. For though it will not hold ink of the
ordinary kind, it perfectly contains that which flows beneath the burial ground, consisting of the
regret of all inhabitants..." Etc., etc.
You go to the crypt and you head south to the debtor's paradise, the graves of men who died before
resolving their debts. You notice that your footsteps sound odd, as though there were hollow space
somewhere under the stones -- though you cannot identify a specific part of the floor that seems
more vulnerable.
You hop experimentally across the floor, the helmet amplifying your sensitivity to every sound, so
that you are able to distinguish the exact flagstone at which the hollow thudding becomes most
resonant. On a bit of investigation, this stone turns out to be loose. When you look closer you see a
trapdoor. You open it and you descend into a dark room. The air is clammy and unpleasant, and clogs
in your lungs. You go north. Liquid squeezed from the surrounding earth here flows out through a
fountain, then soaks back into the ground below.
You hear the Beast's thoughts : mostly loathing and fear much stronger than your own, but whatever
he knows does not come through to you.
You fill the infernal inkpot from the fountain, trying to get as little as possible on yourself. The liquid
is sludge-black where it pours in quantity, but where it runs thin, it appears red.
You go back to the Lie library and summon the librarian again. It takes out a red seal like those used
in the empire of the Chan. It inks this carefully from the inkpot, then stamps inside the front of the
book:
PROPERTY OF THE LIE LIBRARY
DO NOT REMOVE
...whereupon the contracts inside begin to unravel and dissolve into the merest stories.
You never do discover any final rest or cure for the Beast. But perhaps that is a small price to pay for
all the souls you have liberated.
So you freed the servants, but not the Beast. But another end is possible too!
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So you don’t let the librarian destroy the contract book. Instead, you concentrate on the girdle. This
information is in the notes about it: that the girdle is to be in some way a device for the punishment
or forgiveness of those who abuse the castle's power, "being in the possession of the weakest of its
victims".
You go to the crystal bedroom, your bedroom and you ring the cow bell, and a heavy fog coalesces
around you; then at the mirror there forms the image of an exceptionally beautiful young woman,
wearing a green girdle.
"It is a long time since I was called," she says, pressing her nose and fingers to her side of the glass
and looking at you with interest. You see around her neck the burn of a noose, and guess uneasily at
what she did to herself. She looks at you with plain curiosity.
"So you're the one?" she asks. "Did you know that he carried me over the drawbridge into the castle,
and made me slave to his wishes even though I was betrothed to another? And that for the breach of
contract my father died impoverished?"
You say nothing. You have not known him to be like that; but many human lifetimes have passed
since Yvette was alive.
She shrugs one shoulder. "If you can love such a creature, then I will leave the green girdle for you on
my grave; you come take it and kiss him," she says. Then she fades from view.
You go to the Central Crypt and then to Virgin's End, the resting place of maidens who died before
marrying those to whom they were engaged. You can see a magic girdle here. You take the magic
girdle and put it on, securing it around you. It fits unexpectedly well. Then you go to the Beast.
When you look at the Beast this time -- it must be the influence of the girdle -- you see him as more
animal than human, though you long ago learned to discern a man's expressions on his face.
I was afraid of him, says the memory of Yvette in your head, as though she's trying to justify herself
to you. There are other thoughts as well, murkier; but you are left with the impression that she killed
herself, in the end, not because of her family's misfortunes or the lord she was separated from; but
because she was carrying a child, and feared that it would be born some kind of monster.
You kiss the Beast. As you do, you can't help remembering -- because of the girdle -- how many
women before you this king imprisoned against their will. And why should he deserve to be forgiven,
merely because he has been less cruel to you than to the others?
When you lift your head, he is his proper self: a man, about forty-five. Handsome, perhaps, but in the
style of the lord mayor, not someone you would have aspired to wed. His face has perhaps softened
a little since his youth, but he is still recognizably the same person.
He looks ruefully at his restored hands. "I failed to free them," he says. "And now I've dragged you
into the trouble with me."
You shake your head, and try to calm him.
So now you have restored the King, but not his servant. But another end is possible too.
You have the girdle, but you don’t kiss the Beast yet and you go to the Lie Library.
You summon the librarian, who comes and looks at the contract book. It stamps inside the front of
the book:
PROPERTY OF THE LIE LIBRARY
DO NOT REMOVE
...whereupon the contracts inside begin to unravel and dissolve into the merest stories.
Then you go back to the Beast and kiss him. When you lift your head, he is his proper self. His fingers
stretch in experiment. "Dear virgin mother. You did it. The servants are free?"
You nod.
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"Good girl." He touches your cheek affectionately; then freezes. "And you're wearing Yvette's girdle. I
suppose you heard her story, in that case." He sticks out his jaw. "You can go now. It won't kill me,
this time."
You draw a breath and give him your answer.

Vragen
1. Wie is Yvette? Welke rol speelt zij in het verhaal?

2. Welke rol speelt de Lie Library bij de bevrijding van de dienaren?

3. Hoe red je zowel de dienaren als het Beest?

4. Welke keuzes kun je aan het eind maken? Welke keus zou het Beest willen dat je maakt?

5. Je hebt deze vraag al eerder beantwoord. Hoe denk je nu, aan het eind over de relatie tussen
Belle en het Beest? Wat voelt Belle voor het beest? En wat voelt het Beest voor Belle?
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Bijlage 4 Pretest

Voornaam en achternaam: ……………………………………………………………………………
School: ……………………………………………………………………………………………………………
Klas: …………………………………………………………………………………………………………………

Speel je thuis games? …………………
Zo ja, hoeveel uur per week ongeveer? …………………
Wat voor soort games speel je dan? ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Wat vind je van het vak Engels?
Instructie
De volgende vragen gaan over wat jij vindt van het vak Engels. Voor het invullen van deze vragen maakt het
niet uit hoe goed je bent in Engels. Het gaat alleen om jouw eigen mening. Elk antwoord is dus goed, als je het
maar echt meent.
Er staan allerlei uitspraken die gaan over het vak Engels. Een voorbeeld van zo'n uitspraak staat hieronder:
Het vak Engels interesseert me.
Jij moet aangeven of je het met de uitspraken eens bent of niet. Geef bij alle uitspraken jouw mening en sla
geen uitspraken over! Denk bij je antwoord steeds aan het vak Engels. Denk niet té lang na. Het gaat ons erom
te weten wat jouw eigen mening is.
Helemaal
niet mee
eens
1.

Ik leer weinig van het boek dat we
gebruiken bij Engels.
2. Ik heb een hekel aan Engels.
3. Als ik Engelse tv-programma's kijk, dan
merk ik dat ik er wat aan heb om Engels
te leren.
4. Er moet minder Engels gesproken
worden tijdens de Engelse les.
5. In de lessen Engels gaat de tijd snel
voorbij.
6. Buiten school kan ik met Engels weinig
doen.
7. Een vakantie in Londen lijkt me
vervelend.
8. De docent(e) Engels gaat te snel door
het boek heen.
9. De boeken die we gebruiken bij Engels
zijn leuk.
10. Als ik mocht kiezen zou ik geen Engels
meer volgen.
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Niet zo
mee
eens

Dat
weet ik
niet

Een
beetje
mee
eens

Helemaal
mee eens
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O
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11. Als ik de kans kreeg zou ik best een tijdje
in Engeland of Amerika willen wonen.

O
Helemaal
niet mee
eens

12. Engels heb je nodig voor veel
vervolgopleidingen.
13. Engelse liedjes zijn leuk.
14. Engels is een leuk vak.
15. Engelse jongens en meisjes zijn
vervelend.
16. Je maakt met een goede kennis van het
Engels meer kans op een baan.
17. Het is fijn als de docent(e) mij meteen
verbetert als ik een fout maak.
18. Je hebt geen Engels nodig om verder te
leren.
19. Engels leren is nuttig omdat ik in andere
vakken wel eens Engelse woordjes
tegenkom.
20. De docent(e) Engels helpt mij te weinig
als ik problemen heb met Engels.
21. Ik doe wel eens meer aan Engels dan
voor de les nodig is.
22. Engels is een lelijke taal.
23. De docent(e) Engels probeert de les
afwisselend te maken.
24. In weinig beroepen heb je iets aan
Engels.
25. Vooral bij Engels is het fijn als het lesuur
voorbij is.
26. 26 Engels is onbelangrijk voor je
toekomstige werk.
27. Als ik problemen met de leerstof heb
dan helpt de docent(e) Engels mij
vooruit.
28. Hoe Engelsen en Amerikanen leven
interesseert mij weinig.
29. Ik doe erg mijn best voor het vak Engels.
30. Voor proefwerken Engels ben ik zelden
zenuwachtig.
31. In het dagelijkse leven heb ik geen
Engels nodig.
32. Ik kom vaak onvoorbereid naar de
Engelse les.
33. Het is vreselijk als ik iemand Engels hoor
spreken.
34. In het Engelse boek worden de meeste
dingen onduidelijk uitgelegd.
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Helemaal
niet mee
eens
35. Tijdens de lessen Engels voel ik me
meestal op mijn gemak.
36. De docent(e) Engels doet soms
onaardig tegen me.
37. Het is leuk om tijdens de Engelse
les, gesprekjes in het Engels te
voeren.
38. Als je geen Engels in je pakket
kiest kun je niet verder leren.
39. Ik zou net zo goed Engels willen
spreken als een
Engelsman/Engelse.
40. Ik span me voor Engels alleen in
omdat het moet.
41. De docent(e) Engels legt duidelijk
uit.
42. Voor het vak Engels doe ik niet
meer dan nodig is.
43. De docent(e) Engels geeft goed
les.
44. Het is fijn om in de Engelse les iets
over Engeland te weten te komen.
45. Ook zonder Engels in je pakket
kom je voor veel
vervolgopleidingen in aanmerking.
46. Ik zou best een Engelse
correspondentievriend(in) willen
hebben.
47. Als ik in de klas iets moet zeggen
in het Engels dan ben ik onzeker.
48. Engels is een moeilijk vak.
49. Engels is nodig om later een baan
te krijgen.
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Voornaam en achternaam………………………………………………………………………….
School:……………………………………………………………………………………………………….
Klas:……………………………..
Instructie
Vul op de ________________ het juiste woord in. Let op: vul op elke lege plek maar één woord in!

You have reached the castle and ________________ are standing on the drawbridge. You ________________
the Hall. The fireplace is unlit. ________________ is almost as though you are ________________
expected. Somewhere in this castle, the ________________ waits.
You go to the Great ________________ hall. It is such a long ________________ that the soup might get
cold ________________ one end and the other. There ________________ an exit to the north,
but ________________ you try to go there you ________________ your way blocked by a
phantom ________________. Somewhere nearby you hear chimes. As ________________ as you back up, he
disperses ________________ smoke again.
You go up to ________________ Scarlet Tower. There is a little ________________. On the windowsill, a
helmet waits, ________________ the use of the sentry. You ________________ the helmet over your head,
and ________________ is a roaring in your ears ________________ first. But then the sharpened
hearing ________________ to feel natural.
You head back ________________ and go out to the central ________________. To the east a helical
staircase ________________ to the roof. Upstairs is the ________________ parlor: a sitting room of
the ________________ and familiar territory to you now ________________ well. There is a bentwood
table ________________ the parlor, on which there is ________________ jigsaw puzzle. It was his
latest ________________ : he brings you the most innocent ________________ he can find, to occupy
your ________________ and make you less miserable. This ________________ is nearly finished, missing
only one ________________ that neither of you could ever ________________.
You go into your bedroom. All ________________ shines or reflects has been moved ________________ ,
into this room that you inhabit, ________________ he never enters. You learned, long ________________ ,
that the mirrors would keep him ________________ .
There is another bedroom on this ________________. Here your father stayed, when he ________________
his ill-fated journey to the castle. ________________ Beast told you this, on your ________________ visit.
On the wall hangs an ________________ shackle - sign of the only person ________________ to have
escaped the power of ________________ place. Your father claims to have ________________ chained up,
but the Beast never ________________ the least effort to restrain you ________________ chains or bars. On
the contrary - ________________ that remains a puzzle.
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Instructie
Omcirkel het juiste alternatief.

1) There are several devices on this display.
a)
b)
c)
d)

computers
elektronica
gebruiksvoorwerpen
apparaten

2) I don’t need utensils to eat this.
a)
b)
c)
d)

serviesgoed
servetjes
peper en zout
bestek

3) He will seek revenge for this.
a)
b)
c)
d)

terugbetaling
wraak
wijze raad
bijstand

4) Don’t forget to clean the switch as well!
a)
b)
c)
d)

binnenkant
schakelaar
aansluiting
dop

5) In the distance I see a dim light.
a)
b)
c)
d)

vaag
helder
klein
gelig

6) The lions were roaring in their cage.
Aan het:
a) ijsberen
b) brullen
c) krabben
d) vechten
7) Wagers are not allowed in here.
a)
b)
c)
d)
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8)

zware voertuigen
weddenschappen
kinderen zonder begeleiding
kansspelen

You will find it in the left drawer.
a)
b)
c)
d)

9)

vak
kast
lade
plank

I saw a noose in the forest.
a)
b)
c)
d)

stroper
arendsnest
eland
strop

10) I found this spell in an old book.
a)
b)
c)
d)

toverspreuk
recept
spel
rijmpje

11) We never had a servant, but there is room
enough in this house.
a)
b)
c)
d)

kokkin
serveertafel
wijnkelder
bediende

12) I’m looking at a beautiful drawbridge .
a)
b)
c)
d)

brugtekening
draaibrug
ophaalbrug
brug achterover

13) This is not a place where I would like to dwell
for long.
a)
b)
c)
d)

wonen
rondhangen
wandelen
zitten

14) Better stand on a stool to change the lamp.
a)
b)
c)
d)

trapje
stoel
kruk
verhoging

15) I can easily carry three scrolls with me.
a)
b)
c)
d)

taarten
planken
cakejes
rollen

16) First you will pass a sentry, then a large
hallway.
a)
b)
c)
d)

loketbeambte
oprijlaan
poort
schildwacht

17) Now that I’m making more money, I can take
an apprentice.
a)
b)
c)
d)

vakantie
leerling
uitbreiding
adviseur

18) This ornament is made of filigree.
a)
b)
c)
d)

bladgoud
fijn draadwerk
emaille
gevouwen papier

19) I despise people who do things like that.
a)
b)
c)
d)

veracht
bewonder
benijd
vermijd

20) My friend Thomas is a librarian.
a)
b)
c)
d)

notaris
vrije ondernemer
bibliothecaris
gelovige

21) I think I’ll wear my crimson dress today.
a)
b)
c)
d)
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wijd uitwaaierende
van katoen
knielange
dieprode

22) He left me baffled after that remark.
a)
b)
c)
d)

ontzet
opgetogen
beledigd
in verwarring

23) In this old house are several murals.
a)
b)
c)
d)

geheime doorgangen
muurschilderingen
beeldhouwwerken
sierplafonds

24) There is no record of that.
a)
b)
c)
d)

verslag
foto
bewijs
herinnering

25) His feet are misshapen.
a)
b)
c)
d)

breed
groot
misvormd
plat

26) You best take this medicine in liquid form.
a)
b)
c)
d)

vast
poeder
vloeibaar
stroperig

27) I did not recognize him because of his disguise.
a)
b)
c)
d)

vermomming
pruik
ziekte
vermagering

28) This is a beautiful cane, almost a shame to use
it.
a)
b)
c)
d)

wandelstok
horlogeketting
paraplu
broekriem

29) He found this girdle in an unexpected place.
a)
b)
c)
d)

schoen
gordel
ketting
kousenband

30) Let’s have a quiet talk in the parlor.
a)
b)
c)
d)

eetkeuken
salon
huiskamer
vestibule

31) Savory smells enter my nose.
a)
b)
c)
d)

smakelijk
onbekend
vies
zoetig

32) They don’t belong to my kin.
a)
b)
c)
d)

vrienden
collega’s
kennissen
familie

33) Stamps are not used much anymore these
days.
a)
b)
c)
d)

draaischijven
stampers
stempels
typemachines

34) Bacteria’s can take several forms, like helical.
a)
b)
c)
d)

staafvormig
kommavormig
spiraalvormig
bolvormig

35) I always carry a little mirror in my purse.
a)
b)
c)
d)
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spiegel
zakdoek
agenda
zaklamp

36) If you do something like that to a dog, you can
expect a snarl.
a)
b)
c)
d)

gegrom
geblaf
uitval
gekwispel

37) She summoned the monster in a loud voice.
a)
b)
c)
d)

stuurde weg
schold uit
sprak toe
riep op

38) Lots of people have chimes in their garden
nowadays.
a)
b)
c)
d)

windgongen
tuinkabouters
tegels
hangplanten

39) Make sure you keep your notes where you can
find them again!
a)
b)
c)
d)

noten
aantekeningen
schatten
voorraden

40) You can’t discover anything this way.
a)
b)
c)
d)

ontplooien
uitproberen
ontdekken
bedekken

Bijlage 5 Posttest experimenteel

Voornaam en achternaam: ……………………………………………………………………………
School: ……………………………………………………………………………………………………………
Klas: …………………………………………………………………………………………………………………

1.

Wat vond je van de lessen over Bronze?

Niet leuk
Saai
Niet nuttig
2.

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Erg leuk
interessant
Erg nuttig

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Erg leuk
interessant
Erg nuttig
Erg
moeilijk

3

4

5

Veel

4

5

Heel goed

4

5

Past er
goed in

Wat vond je ervan om in deze lessen Bronze te spelen?

Niet leuk
Saai
Niet nuttig
Erg makkelijk

3.

1
1
1

1
1
1
1

2
2
2
2

Heb je veel geleerd in deze lessen?

Weinig

1

2

Wat heb je geleerd?

4.

Hoe ging de samenwerking bij het spelen van Bronze?

Niet zo goed
5.

2

3

Wat vind je van het idee om games in de lessen te gebruiken?

Past er helemaal
niet in
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1

1

2

3

Ruimte voor toelichting gebruik games in lessen:

Datum: ……………………

Heb je nog meer opmerkingen over de lessen met Bronze? Of heb je tips voor de lessen, dan willen wij die
graag weten! Wij gebruiken jullie ideeën om de lessen te verbeteren.
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Voornaam en achternaam………………………………………………………………………….
School:……………………………………………………………………………………………………….
Klas:……………………………..
Instructie
Vul op de ________________ het juiste woord in. Let op: vul op elke lege plek maar één woord in!

You have reached the castle and you are _______________ on the drawbridge. You enter the
________________ . The fireplace is unlit. It is ________________ as though you are not expected.
________________ in this castle, the Beast waits.
________________ go to the Great Dining hall. ________________ is such a long hall that
________________ soup might get cold between one ________________ and the other. There is an
________________ to the north, but when you ________________ to go there you find your
________________ blocked by a phantom guard. Somewhere ________________ you hear chimes. As soon
as ________________ back up, he disperses into smoke ________________ .
You go up to the Scarlet ________________ . There is a little room. On ________________ windowsill, a
helmet waits, for the ________________ of the sentry. You settle the ________________ over your head, and
there is ________________ roaring in your ears at first. ________________ then the sharpened hearing
begins to ________________ natural.
You head back downstairs and ________________ out to the central courtyard. To ________________ east a
helical staircase ascends to ________________ roof. Upstairs is the private parlor: ________________ sitting
room of the family and ________________ territory to you now as well. ________________ is a bentwood
table in the ________________ , on which there is a jigsaw ________________ . It was his latest offering: he
________________ you the most innocent toys he ________________ find, to occupy your time and
________________ you less miserable. This one is ________________ finished, missing only one piece that
________________ of you could ever find.
You ________________ into your bedroom. All that shines ________________ reflects has been moved
here, into ________________ room that you inhabit, which he ________________ enters. You learned, long
ago, that ________________ mirrors would keep him away.
There ________________ another bedroom on this floor. Here ________________ father stayed, when he
made his ________________ journey to the castle. The Beast ________________ you this, on your first visit.
________________ the wall hangs an open shackle - ________________ of the only person ever to
________________ escaped the power of this place. ________________ father claims to have been chained
________________ , but the Beast never made the ________________ effort to restrain you with chains
________________ bars. On the contrary - but that ________________ a puzzle.
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Instructie
Omcirkel het juiste alternatief.

1) There are several devices on this display.
e)
f)
g)
h)

computers
elektronica
gebruiksvoorwerpen
apparaten

2) I don’t need utensils to eat this.
e)
f)
g)
h)

serviesgoed
servetjes
peper en zout
bestek

3) He will seek revenge for this.
e)
f)
g)
h)

terugbetaling
wraak
wijze raad
bijstand

4) Don’t forget to clean the switch as well!
e)
f)
g)
h)

binnenkant
schakelaar
aansluiting
dop

5) In the distance I see a dim light.
e)
f)
g)
h)

vaag
helder
klein
gelig

6) The lions were roaring in their cage.
Aan het:
e) ijsberen
f) brullen
g) krabben
h) vechten
7) Wagers are not allowed in here.
e)
f)
g)
h)
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8)

zware voertuigen
weddenschappen
kinderen zonder begeleiding
kansspelen

You will find it in the left drawer.
e)
f)
g)
h)

9)

vak
kast
lade
plank

I saw a noose in the forest.
e)
f)
g)
h)

stroper
arendsnest
eland
strop

10) I found this spell in an old book.
e)
f)
g)
h)

toverspreuk
recept
spel
rijmpje

11) We never had a servant, but there is room
enough in this house.
e)
f)
g)
h)

kokkin
serveertafel
wijnkelder
bediende

12) I’m looking at a beautiful drawbridge .
e)
f)
g)
h)

brugtekening
draaibrug
ophaalbrug
brug achterover

13) This is not a place where I would like to dwell
for long.
e)
f)
g)
h)

wonen
rondhangen
wandelen
zitten

14) Better stand on a stool to change the lamp.
e)
f)
g)
h)

trapje
stoel
kruk
verhoging

15) I can easily carry three scrolls with me.
e)
f)
g)
h)

taarten
planken
cakejes
rollen

16) First you will pass a sentry, then a large
hallway.
e)
f)
g)
h)

loketbeambte
oprijlaan
poort
schildwacht

17) Now that I’m making more money, I can take
an apprentice.
e)
f)
g)
h)

vakantie
leerling
uitbreiding
adviseur

18) This ornament is made of filigree.
e)
f)
g)
h)

bladgoud
fijn draadwerk
emaille
gevouwen papier

19) I despise people who do things like that.
e)
f)
g)
h)

veracht
bewonder
benijd
vermijd

20) My friend Thomas is a librarian.
e)
f)
g)
h)

notaris
vrije ondernemer
bibliothecaris
gelovige

21) I think I’ll wear my crimson dress today.
e)
f)
g)
h)
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wijd uitwaaierende
van katoen
knielange
dieprode

22) He left me baffled after that remark.
e)
f)
g)
h)

ontzet
opgetogen
beledigd
in verwarring

23) In this old house are several murals.
e)
f)
g)
h)

geheime doorgangen
muurschilderingen
beeldhouwwerken
sierplafonds

24) There is no record of that.
e)
f)
g)
h)

verslag
foto
bewijs
herinnering

25) His feet are misshapen.
e)
f)
g)
h)

breed
groot
misvormd
plat

26) You best take this medicine in liquid form.
e)
f)
g)
h)

vast
poeder
vloeibaar
stroperig

27) I did not recognize him because of his disguise.
e)
f)
g)
h)

vermomming
pruik
ziekte
vermagering

28) This is a beautiful cane, almost a shame to use
it.
e)
f)
g)
h)

wandelstok
horlogeketting
paraplu
broekriem

29) He found this girdle in an unexpected place.
e)
f)
g)
h)

schoen
gordel
ketting
kousenband

30) Let’s have a quiet talk in the parlor.
e)
f)
g)
h)

eetkeuken
salon
huiskamer
vestibule

31) Savory smells enter my nose.
e)
f)
g)
h)

smakelijk
onbekend
vies
zoetig

32) They don’t belong to my kin.
e)
f)
g)
h)

vrienden
collega’s
kennissen
familie

33) Stamps are not used much anymore these
days.
e)
f)
g)
h)

draaischijven
stampers
stempels
typemachines

34) Bacteria’s can take several forms, like helical.
e)
f)
g)
h)

staafvormig
kommavormig
spiraalvormig
bolvormig

35) I always carry a little mirror in my purse.
e)
f)
g)
h)
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spiegel
zakdoek
agenda
zaklamp

36) If you do something like that to a dog, you can
expect a snarl.
e)
f)
g)
h)

gegrom
geblaf
uitval
gekwispel

37) She summoned the monster in a loud voice.
e)
f)
g)
h)

stuurde weg
schold uit
sprak toe
riep op

38) Lots of people have chimes in their garden
nowadays.
e)
f)
g)
h)

windgongen
tuinkabouters
tegels
hangplanten

39) Make sure you keep your notes where you can
find them again!
e)
f)
g)
h)

noten
aantekeningen
schatten
voorraden

40) You can’t discover anything this way.
e)
f)
g)
h)

ontplooien
uitproberen
ontdekken
bedekken

Vragen

1.

Wordt Belle terug verwacht? Waar maak je dat uit op?

2.

Wat heb je aan de helm die je gevonden hebt?

3.

Hoe kun je een dienaar die onder contract staat aan het werk krijgen?

4.

Hoe krijg je eten voor het Beest?

5.

Wie is Yvette? Welke rol speelt zij in het verhaal?

6.

Welke keuzes kun je aan het eind maken? Welke keus zou het Beest willen dat je maakt?
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Posttest controle

Voornaam en achternaam: ……………………………………………………………………………
School: ……………………………………………………………………………………………………………
Klas: …………………………………………………………………………………………………………………

6.

Wat vond je van de lessen over Bronze?

Niet leuk
Saai
Niet nuttig
7.

4
4
4

5
5
5

Erg leuk
Interessant
Erg nuttig

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Erg leuk
Interessant
Makkelijk
te lezen

1

2

3

4

5

Makkelijk te
beantwoorden

Heb je veel geleerd in deze lessen?

Weinig
Wat heb je geleerd?
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3
3
3

Wat vond je van de vragen over het verhaal?

Moeilijk te
beantwoorden

9.

2
2
2

Wat vond je van het verhaal?

Niet leuk
Saai
Moeilijk te lezen

8.

1
1
1

1

2

3

4

5

Veel

Heb je nog meer opmerkingen over de lessen met Bronze? Of heb je tips voor de lessen, dan willen
wij die graag weten! Wij gebruiken jullie ideeën om de lessen te verbeteren.
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Voornaam en achternaam………………………………………………………………………….
School:……………………………………………………………………………………………………….
Klas:……………………………..
Instructie
Vul op de ________________ het juiste woord in. Let op: vul op elke lege plek maar één woord in!

You have reached the castle and you are _______________ on the drawbridge. You enter the
________________ . The fireplace is unlit. It is ________________ as though you are not expected.
________________ in this castle, the Beast waits.
________________ go to the Great Dining hall. ________________ is such a long hall that
________________ soup might get cold between one ________________ and the other. There is an
________________ to the north, but when you ________________ to go there you find your
________________ blocked by a phantom guard. Somewhere ________________ you hear chimes. As soon
as ________________ back up, he disperses into smoke ________________ .
You go up to the Scarlet ________________ . There is a little room. On ________________ windowsill, a
helmet waits, for the ________________ of the sentry. You settle the ________________ over your head, and
there is ________________ roaring in your ears at first. ________________ then the sharpened hearing
begins to ________________ natural.
You head back downstairs and ________________ out to the central courtyard. To ________________ east a
helical staircase ascends to ________________ roof. Upstairs is the private parlor: ________________ sitting
room of the family and ________________ territory to you now as well. ________________ is a bentwood
table in the ________________ , on which there is a jigsaw ________________ . It was his latest offering: he
________________ you the most innocent toys he ________________ find, to occupy your time and
________________ you less miserable. This one is ________________ finished, missing only one piece that
________________ of you could ever find.
You ________________ into your bedroom. All that shines ________________ reflects has been moved
here, into ________________ room that you inhabit, which he ________________ enters. You learned, long
ago, that ________________ mirrors would keep him away.
There ________________ another bedroom on this floor. Here ________________ father stayed, when he
made his ________________ journey to the castle. The Beast ________________ you this, on your first visit.
________________ the wall hangs an open shackle - ________________ of the only person ever to
________________ escaped the power of this place. ________________ father claims to have been chained
________________ , but the Beast never made the ________________ effort to restrain you with chains
________________ bars. On the contrary - but that ________________ a puzzle.
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Instructie
Omcirkel het juiste alternatief.

1) There are several devices on this display.
i)
j)
k)
l)

computers
elektronica
gebruiksvoorwerpen
apparaten

2) I don’t need utensils to eat this.
i)
j)
k)
l)

serviesgoed
servetjes
peper en zout
bestek

3) He will seek revenge for this.
i)
j)
k)
l)

terugbetaling
wraak
wijze raad
bijstand

4) Don’t forget to clean the switch as well!
i)
j)
k)
l)

binnenkant
schakelaar
aansluiting
dop

5) In the distance I see a dim light.
i)
j)
k)
l)

vaag
helder
klein
gelig

6) The lions were roaring in their cage.
Aan het:
i) ijsberen
j) brullen
k) krabben
l) vechten
7) Wagers are not allowed in here.
i)
j)
k)
l)
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8)

zware voertuigen
weddenschappen
kinderen zonder begeleiding
kansspelen

You will find it in the left drawer.
i)
j)
k)
l)

9)

vak
kast
lade
plank

I saw a noose in the forest.
i)
j)
k)
l)

stroper
arendsnest
eland
strop

10) I found this spell in an old book.
i)
j)
k)
l)

toverspreuk
recept
spel
rijmpje

11) We never had a servant, but there is room
enough in this house.
i)
j)
k)
l)

kokkin
serveertafel
wijnkelder
bediende

12) I’m looking at a beautiful drawbridge .
i)
j)
k)
l)

brugtekening
draaibrug
ophaalbrug
brug achterover

13) This is not a place where I would like to dwell
for long.
i)
j)
k)
l)

wonen
rondhangen
wandelen
zitten

14) Better stand on a stool to change the lamp.
i)
j)
k)
l)

trapje
stoel
kruk
verhoging

15) I can easily carry three scrolls with me.
i)
j)
k)
l)

taarten
planken
cakejes
rollen

16) First you will pass a sentry, then a large
hallway.
i)
j)
k)
l)

loketbeambte
oprijlaan
poort
schildwacht

17) Now that I’m making more money, I can take
an apprentice.
i)
j)
k)
l)

vakantie
leerling
uitbreiding
adviseur

18) This ornament is made of filigree.
i)
j)
k)
l)

bladgoud
fijn draadwerk
emaille
gevouwen papier

19) I despise people who do things like that.
i)
j)
k)
l)

veracht
bewonder
benijd
vermijd

20) My friend Thomas is a librarian.
i)
j)
k)
l)

notaris
vrije ondernemer
bibliothecaris
gelovige

21) I think I’ll wear my crimson dress today.
i)
j)
k)
l)
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wijd uitwaaierende
van katoen
knielange
dieprode

22) He left me baffled after that remark.
i)
j)
k)
l)

ontzet
opgetogen
beledigd
in verwarring

23) In this old house are several murals.
i)
j)
k)
l)

geheime doorgangen
muurschilderingen
beeldhouwwerken
sierplafonds

24) There is no record of that.
i)
j)
k)
l)

verslag
foto
bewijs
herinnering

25) His feet are misshapen.
i)
j)
k)
l)

breed
groot
misvormd
plat

26) You best take this medicine in liquid form.
i)
j)
k)
l)

vast
poeder
vloeibaar
stroperig

27) I did not recognize him because of his disguise.
i)
j)
k)
l)

vermomming
pruik
ziekte
vermagering

28) This is a beautiful cane, almost a shame to use
it.
i)
j)
k)
l)

wandelstok
horlogeketting
paraplu
broekriem

29) He found this girdle in an unexpected place.
i)
j)
k)
l)

schoen
gordel
ketting
kousenband

30) Let’s have a quiet talk in the parlor.
i)
j)
k)
l)

eetkeuken
salon
huiskamer
vestibule

31) Savory smells enter my nose.
i)
j)
k)
l)

smakelijk
onbekend
vies
zoetig

32) They don’t belong to my kin.
i)
j)
k)
l)

vrienden
collega’s
kennissen
familie

33) Stamps are not used much anymore these
days.
i)
j)
k)
l)

draaischijven
stampers
stempels
typemachines

34) Bacteria’s can take several forms, like helical.
i)
j)
k)
l)

staafvormig
kommavormig
spiraalvormig
bolvormig

35) I always carry a little mirror in my purse.
i)
j)
k)
l)
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spiegel
zakdoek
agenda
zaklamp

36) If you do something like that to a dog, you can
expect a snarl.
i)
j)
k)
l)

gegrom
geblaf
uitval
gekwispel

37) She summoned the monster in a loud voice.
i)
j)
k)
l)

stuurde weg
schold uit
sprak toe
riep op

38) Lots of people have chimes in their garden
nowadays.
i)
j)
k)
l)

windgongen
tuinkabouters
tegels
hangplanten

39) Make sure you keep your notes where you can
find them again!
i)
j)
k)
l)

noten
aantekeningen
schatten
voorraden

40) You can’t discover anything this way.
i)
j)
k)
l)

ontplooien
uitproberen
ontdekken
bedekken

Bijlage 6 Observatieformulieren
Observaties Experimentele groep Engels
Instructie
Dit is een open observatielijst, dus niet geprecodeerd. Lees de punten waar je op moet letten vooraf goed door. Als een leerling jouw hulp inroept, geef
dan aan dat je alleen maar rondloopt om te kijken hoe het gaat en sein de docent in.
Verloop van de les
Introductie
- Begrijpen de leerlingen wat de bedoeling is?
- Klopt de tijdsplanning?
- Overige opmerkingen
Spelen van de game
- Is de relevantie van de game duidelijk?
- Klopt de tijdsplanning?
- Hoe reageren de leerlingen op het spelen van de
game? Zijn daarin verschillen tussen jongens en
meisjes?
Nabespreking(en)
- Hoe verloopt de discussie?
- Begrijpen de leerlingen waar het om gaat?
- Is er veel/weinig sturing van de docent nodig?
- Komen de leerlingen zelf ook met vragen/ideeën?
- Klopt de tijdsplanning?
Hoe zijn leerlingen ingedeeld?
Hoe verloopt de samenwerking?
Overige opmerkingen:
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Inzet en motivatie
leerlingen

Orde: rumoerig/rustig

Technische problemen:
 veel/weinig
 soort problemen

Hulpvragen:
 veel/weinig
 soort
problemen/vragen

Beschikbare tijd:
Voldoende/te krap
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Bijlage 7 Interviewvragen
Interviews docenten
Engels: exp
Vragen over verwachtingen
- Wat waren je verwachtingen over dit project?
- Voldoet het project aan je verwachtingen?
Vragen over de voorbereiding en begeleiding
-

Wat vond je van de voorbereiding (workshop, feedback op materiaal en games)? Heb je
suggesties ter verbetering?
- Wat vond je van de mate waarin je zelf mee kon bepalen over de inhoud?
- Wat vond je van de begeleiding voorafgaand aan het project? Heb je suggesties ter verbetering?
- Wat vond je van de begeleiding tijdens het project?
Vragen over het lesmateriaal
-

Wat vond je van het lesmateriaal? Heb je suggesties ter verbetering?
o Was de lerarenhandleiding duidelijk?
o Was de leerlingenhandleiding duidelijk?
o Had je het idee dat je voldoende/teveel vrij gelaten werd in het lesprogramma?
o Was het niveau van het lesmateriaal geschikt voor het niveau van de leerlingen? Op welk
gebied wel/niet?
- Is het lesmateriaal geschikt om aan andere leerkrachten aan te bieden? Waarom wel/niet?
Vragen over de lessen en het lesprogramma
- Wat ging er in de lessen goed, wat minder?
- Hoe ging het spelen van de tutorial? En van Bronze?
- Wat vond je van de duur van het lesprogramma (aantal weken)?
- Kon het lesprogramma binnen een uur worden voltooid? Heb je suggesties ter verbetering?
Vragen over de leerlingen
-

Wat vond je van de motivatie van de leerlingen?
o Tijdens het spelen van de game?
o Tijdens de voor/nabespreking?
- Wat vonden je leerlingen van het project, denk je?
Vragen over effectiviteit
-

Denk je dat de game effect heeft? Welke dan?
o Eventueel sturen op motivatie, inhoud, 21 eeuwse vaardigheden (samenwerken)
Vragen over het gebruik van games in de les
- Ga je de game nog gebruiken?
- Heb je nog andere plannen op het gebied van games tijdens de lessen? (Zoja, welke)
Afsluitende vragen
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-

Wat heb je van dit project geleerd? Op het gebied van games? Van onderzoek?
Als je nog eens aan zo’n onderzoek mee zou doen, wat zou je anders doen?

Engels: controle
-

Wat waren je verwachtingen over dit project?
Voldoet het project aan je verwachtingen?
Wat ging er in de lessen goed, wat minder?
Wat vond je van de motivatie van de leerlingen?
Wat vonden je leerlingen van de lessen, denk je?
Was er voldoende tijd?

-

Wat vond je van de voorbereiding (feedback op materiaal en games)? Heb je suggesties ter
verbetering?
Wat vond je van de begeleiding? Heb je suggesties ter verbetering?
Wat vond je van het lesmateriaal? ? Heb je suggesties ter verbetering?

-

Denk je dat de lessen effect hebben? Welke dan?
Ga je de game die in de experimentele groep is gebruikt nog gebruiken? Of heb je dat gedaan?
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Interviewvragen leerlingen Engels exp
Gegevens: namen, docent

Hoeveel zou je zeggen dat je in de game
lessen over Engels hebt geleerd, op een schaal
van 1 tot 10?

Wat heb je zoal geleerd?

Hoe vond je het om in deze lessen een game
te spelen?
NB: vraag om toelichting

Wat vond je van de tutorial? En van Bronze?

Hoe ging het spelen van de game?
Waren er problemen?

Had je voldoende tijd?

Had je hulp van de docent nodig?
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Zo ja, wat voor hulp kreeg je dan?

Wat vind je van Engels?

Is er daarin door deze lessen iets veranderd?

Wat vond je van de tests die je hebt ingevuld,
van te voren en na de gamelessen?

Heb je het nog met leerlingen uit andere
groepen over de lessen of de game gehad?
Zoja, wat heb je ze dan verteld?
Wat vind je van het idee om games in de les te
gebruiken?
Bij welke vakken zou bijvoorbeeld kunnen?
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