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Samenvatting 
 
Een innovatieve Biologiedocent van het Da Vinci College in Purmerend, Frans Ottenhof, 
constateert dat leerlingen meer interesse en motivatie tonen voor het spelen van games dan 
voor het bestuderen van de lesstof in een traditionele klassikale setting. Deze docent heeft zich 
laten inspireren door literatuur over Game-based learning (onder andere Prensky, 2001) en 
over didactiek (onder andere Ebbens & Ettekoven, 2005). Vervolgens heeft hij besloten dat het 
mogelijk moet zijn om leerlingen voor de lesstof net zo goed te motiveren als voor het spelen 
van games. Om dat doel te bereiken heeft de docent een spel ontwikkeld waarin elementen uit 
gaming en didactiek met elkaar gecombineerd worden. De naam van het spel is De 
Onderzoeksgroep. In het spel werken leerlingen in groepjes samen aan de verwerking van de 
stof. Hoe beter ze de stof beheersen, hoe meer punten ze kunnen behalen in het spel en hoe 
eerder ze het einddoel kunnen bereiken: het maken van een foto van de laatste aanwijzing, die 
door de docent verstopt is in een park. Die foto wordt getoond aan de docent, waarmee het spel 
beëindigd wordt. 
 
Het doel van de inzet van het spel in de lessencyclus is te zorgen dat de leerlingen meer 
gemotiveerd zijn dan in de traditionele, klassikale setting en dat ze betere leerresultaten 
behalen over lesstof die ze ook langer onthouden. 
 
Het spel is in een quasi-experimentele onderzoeksopzet gespeeld door twee experimentele 4 
Havo-klassen (van 29 en 22 leerlingen) en tegelijkertijd is dezelfde stof op de traditionele 
klassikale wijze behandeld door een controleklas van 4 Havo (met 28 leerlingen). Het spel is 
door twee docenten geleid. Elke docent leidde één experimentele klas. In het onderzoek 
worden twee vragen beantwoord: 
1. Zijn leerlingen die opdrachten maken in een game-based learning setting meer gemotiveerd 

dan leerlingen die vragen maken in een traditionele, klassikale setting? 
2. Behalen leerlingen in een game-based learning setting betere leerresultaten, in termen van 

cijfers, maar ook in termen van meer kennis vasthouden dan leerlingen in een traditionele, 
klassikale setting? 

Gedurende de game-based learning periode zijn er interviews gehouden met docenten en 
leerlingen, om een beter zicht te krijgen op wat er in de praktijk gebeurt in dit spel en hoe het 
beleefd wordt. 
 
De conclusie naar aanleiding van de eerste vraag is dat leerlingen in een game-based learning 
setting niet meer (of minder) gemotiveerd zijn dan leerlingen in een traditionele klassikale 
setting.  
Het antwoord op de tweede vraag is minder eenduidig. De twee experimentele groepen halen 
geen slechtere leerresultaten dan de controle groep. De experimentele conditie is echter geen 
voldoende voorwaarde om betere leerresultaten te behalen dan de controle conditie: 
Experimentele Groep A behaalt betere leerresultaten dan leerlingen in de controleconditie voor 
het Procescijfer, Eindcijfer en Natoets. Er is geen significant verschil tussen de leerresultaten 
van de andere experimentele groep (B) en de controlegroep. Groep B doet het slechts op 
spelresultaat (procescijfer) significant minder goed dan Groep A.  
Er worden aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. 
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1.  Inleiding 
 
Het Da Vinci College in Purmerend (onderdeel van de Purmerendse ScholenGroep: PSG) 
maakt deel uit van de Projectgroep Discovery. In de projectgroep Discovery trekt een aantal 
VO-besturen1 samen op rondom het thema co-creation. Op dit moment is er voor de 
projectgroep geen standaarddefinitie van wat co-creation betekent, maar bij de projectgroep 
leeft er wel een beeld van co-creation, dat op de volgende manier omschreven kan worden:  
- Een onderwijssituatie waarin de leerling aan het roer van de eigen ontwikkeling staat;  
- In een ideale co-creation situatie bepaalt de leerling de eigen ontwikkeling op inhoud, 

werktempo en aanpak.  
In de Tussenbalans van de projectgroep wordt geformuleerd: 

‘Wij zijn ervan overtuigd dat we in onze scholen situaties moeten faciliteren waar 
geëxperimenteerd kan worden met nieuwe manieren om kennis te vergaren om zo onze 
leerlingen meer te boeien en uit te dagen. De nieuwe media zullen daarbij een belangrijke rol 
spelen’. 

Scholen aangesloten bij de Projectgroep Discovery experimenteren met een diversiteit aan 
invullingen van co-creation. De ervaringen van deze scholen in het toepassen van co-creation 
worden met elkaar gedeeld en verder uitgebouwd. De projectgroep wisselt informatie uit in 
conferenties en workshops. Daarnaast ziet de projectgroep mogelijkheden om uitwerkingen van 
co-creation door middel van wetenschappelijk onderzoek te laten toetsen. Organisatie-
adviesbureau Beteor is gevraagd om in de projectgroep Discovery een coördinerende rol te 
spelen.  

In het Kennisnet-onderzoeksprogramma ‘Kennis van Waarde Maken’ wordt het onderwijsveld 
uitgedaagd om mee te werken aan kennisontwikkeling over doelmatig gebruik van ICT in het 
onderwijs. Deze kennisontwikkeling komt tot stand door de initiatieven in het inzetten van ICT in 
de onderwijspraktijk te bestuderen middels kwalitatief hoogstaand evaluatieonderzoek. 
Kennisnet stelt onder voorwaarden een onderzoeksbudget beschikbaar.  
De projectgroep Discovery heeft via Beteor voor het Da Vinci college in Purmerend een 
onderzoeksvoorstel ingediend bij Kennisnet wat is goedgekeurd. Het doel van het onderzoek 
voor het Da Vinci College is het verkrijgen van een (wetenschappelijke) fundering voor het 
rendement van game-based learning (in de vorm van het spel De Onderzoeksgroep) voor 
leerlingen in het voortgezet onderwijs, in dit geval in het vierde leerjaar HAVO.  
 
In dit onderzoek wordt De Onderzoeksgroep beschreven, een spel waarin leerlingen in groepjes 
van 3 of 4 een aantal opdrachten uitvoeren om dit spel te kunnen voltooien. Voor de opdrachten 
hebben ze kennis uit de ‘gewone’ lessen nodig. De Onderzoeksgroep is een flexibel spel waarin 
steeds andere opdrachten kunnen worden aangeboden of door leerlingen zelf kunnen worden 
gemaakt; daarom kan het spel steeds opnieuw gebruikt worden. Kennis uit meerdere vakken 
kan in de opdrachten verwerkt worden. Aan het begin van een lesperiode worden groepen 

                                                 

 

1
 De bij de oprichting van de projectgroep betrokken besturen zijn CVO Zuid-West Fryslân, Onderwijsgroep Noord, 

Dunamare, Purmerendse ScholenGroep, Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken, Assink Lyceum. 
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gevormd en krijgen leerlingen een logboek waarin ze spelspecifieke kennis kunnen opslaan die 
ze tijdens de lessen opdoen. Belangrijke inhoudelijke inspiratie van De Onderzoeksgroep is het 
toepassen van motiverende elementen van gaming om leren in een schoolomgeving actief en 
motiverend te maken. In Bijlage 1 is een meer uitgebreide uitleg opgenomen van het spel. 

Voor het aanscherpen van de onderzoeksvraag in een wetenschappelijk te onderzoeken vraag, 
is gebruik gemaakt van een vraagverhelderaar; een deskundige die werkzaam is binnen een 
universiteit en daar wetenschappelijk onderzoek verricht en kennis heeft over het onderwerp en 
over de vereisten van een wetenschappelijk onderzoek. Dr. Marije van Amelsvoort (Universiteit 
van Tilburg), wier onderzoek zich richt op verschillende pijlers in samenwerkend leren via 
computers, is gevraagd om op te treden als vraagverhelderaar. Het resultaat van de 
vraagverheldering is verwerkt in het onderzoeksvoorstel en is opgenomen in Bijlage 2.  
 
Binnen het Da Vinci College wordt al enkele jaren de onderwijsvernieuwing De 
Onderzoeksgroep uitgevoerd, een vorm van game-based learning. De ontwikkelaar en 
uitvoerder van deze onderwijsinnovatie is Frans Ottenhof. Deze docent heeft in 2009 de Philip 
Kohnstamm-Prijs gewonnen voor een vergelijkbaar spel. Het winnende spel Tara 207 wordt op 
het Da Vinci College jaarlijks gespeeld als afsluiting van het jaar en kan vanwege daaruit 
voortvloeiende praktische bezwaren niet in dit project onderzocht worden. Vanwege de 
gelijkenis tussen Tara 207 en De Onderzoeksgroep wordt hier kort aangehaald waarom de prijs 
is uitgereikt (bron: Website IVIO didactiek). 

De Philip Kohnstamm prijs is bedoeld om initiatieven te bevorderen op het gebied van 
algemene ontwikkeling en maatschappelijke vorming zowel in het onderwijs, als daarbuiten. De 
beoordelingscriteria omvatten: 

1. De activiteit heeft tot doel bij te dragen aan de algemene ontwikkeling en/of 
maatschappelijke vorming van jongeren vanaf 15 jaar en/of volwassenen in Nederland. 

2. De activiteit is een bijzonder initiatief in die zin dat zij qua aard en inhoud afwijkt van 
eerdere of reguliere activiteiten of dat de activiteit een bijzondere ontwikkeling markeert. 

3. De activiteit is betekenisvol in die zin dat de activiteit waarde toevoegt aan wat er al is of 
dat de activiteit voorziet in een bijzondere behoefte. 

4. De activiteit is succesvol in die zin dat de activiteit een aantoonbaar effect heeft gehad of 
dat er sprake is van de redelijke veronderstelling dat de activiteit positieve resultaten 
oplevert. 

5. De activiteit heeft plaatsgevonden in het jaar 2008 of 2009. Bij al langer lopende 
projecten is in de genoemde periode een duidelijk nieuwe stap vereist, een doorbraak, 
een nieuw initiatief, een bijzondere verbreding of dergelijke.  

6. De organisatie van de activiteit kenmerkt zich door een bepaalde mate van kwaliteit, in 
die zin dat er perspectief is op bestendiging en verspreiding.  

 
In schooljaar 2009/2010 is het spel De Onderzoeksgroep alleen op het Da Vinci college 
uitgevoerd. De ontwikkelaar van de game heeft goede contacten met 20 voortgezet onderwijs 
scholen en geeft aan dat het spel in de nabije toekomst ook bij andere scholen 
geïmplementeerd kan worden. Dat betekent dat er vanaf dat moment een grote en gevarieerde 
experimentele en controle groep samen te stellen is. Het huidige onderzoek kan dienen als een 
pilot voor een meer uitgebreid onderzoek. 
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2.  Game Based Learning 

2.1  Game-based learning 
Het onderwijs vernieuwt voortdurend. Een recente vernieuwing is gelegen in het toepassen van 
educatieve games in het onderwijs. Enerzijds als vervanging van traditioneel, klassikaal 
onderwijs; anderzijds als aanvulling op bestaande lesmethoden. Hier wordt kort een introductie 
gegeven van een ontwikkeling in educatieve games in het onderwijs. Deze ontwikkeling heeft 
de vernieuwende docent van de hier te onderzoeken game, Frans Ottenhof, geïnspireerd. Frans 
Ottenhof is Biologieleraar aan het Da Vinci College te Purmerend en zelfstandig 
onderwijsadviseur voor andere scholen. 
Leerlingen van nu groeien op in een omgeving met internet en computers waardoor de 
populariteit van games is gegroeid. In het concept van game-based learning wordt de 
aantrekkelijkheid van games gecombineerd met de lesstof van school.  
Marc Prensky, een ontwikkelaar van het concept game-based learning, beschrijft in zijn boek 
Digital Game-Based Learning (2001) dat het belangrijkste element voor succesvol leren is dat 
een leerling gemotiveerd is. Leerlingen zijn in de traditionele setting vaak niet gemotiveerd om 
met de inhoud van lesstof aan de slag te gaan. Leerlingen zijn wel erg gemotiveerd en 
geïnteresseerd in het spelen van games. Prensky vermeldt dat de houding die leerlingen 
hebben ten opzichte van games vaak precies het tegenovergestelde is van de houding die 
leerlingen hebben ten opzichte van school: geïnteresseerd, competitief, coöperatief, 
resultaatgeoriënteerd en actief zoekend naar informatie en oplossingen. Het introduceren van 
game-based learning is daardoor een goede manier om leerlingen te motiveren met de lesstof 
bezig te zijn. Doordat leerlingen de lesstof via game-based learning op een spelende manier 
behandelen wordt kennis opgedaan terwijl zij vaardigheden ontwikkelen. Deze gedachtegang 
ligt ten grondslag aan het toepassen van educatieve games in het onderwijs en specifiek voor 
de game De Onderzoeksgroep. 
 

2.2  De ontwikkeling van 'De Onderzoeksgroep' 
De game die in dit onderzoek bestudeerd wordt is genaamd De Onderzoeksgroep en is 
speciaal ontwikkeld voor het vak Biologie. De ontwikkelaar is gekomen tot de ontwikkeling van 
spellen in het onderwijs, omdat hij in navolging van Marc Prensky zag dat leerlingen wel 
gemotiveerd waren voor Games en Social Media, maar niet voor huiswerk. In 2009 stond op de 
website van de ontwikkelaar van De Onderzoeksgroep, www.game-basedlearning.nl (Coskun, 
2009): 
 
"Het gebruik van spelvormen in het onderwijs is een prachtige manier om leerlingen te 
motiveren. Hoe komt het dat leerlingen in het Voortgezet Onderwijs zo'n moeite hebben met 
huiswerk, maar zich wel urenlang kunnen verliezen in een computerspel dat hoge eisen stelt 
aan hun kennis en kunde en aan het vermogen om met anderen samen te werken in hun strijd 
tegen draken en monsters. In deze spellen gaat een aantal onderwijskundige principes 
verscholen, die goed te vertalen zijn naar de school..."  

De ontwikkelaar besloot om een onderwijsgame te ontwikkelen die de leerlingen meer zou 
motiveren dan lessen in de traditionele onderwijssetting. Met meer motivatie, zo is de 
redenering, zullen de leerlingen betere leerresultaten behalen en zal de opgedane kennis langer 
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blijven hangen. Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van de game was samenwerkend leren in 
combinatie met het zelfstandig verwerken van de lesstof (zie de basisprincipes van 
samenwerkend leren van Ebbens hieronder).  
 
Om een meer motiverende onderwijsgame te creëren, werd gezocht naar een koppeling tussen 
gaming-principes en onderwijskundige principes. De ontwikkelaar liet zich beïnvloeden door het 
werk van auteurs als Prensky (2001), Ebbens & Ettekoven (2005) en Gee (2003), die allen 
publiceerden over principes van gaming en/of van onderwijs. Bij de ontwikkeling van het spel 
werd gekozen voor die principes die raakvlakken hebben met zowel didactiek als gaming en die 
tevens praktisch uitvoerbaar zijn. Hier wordt een aantal principes uit de literatuur benoemd, 
waarna de gekozen principes nader uitgewerkt worden. 
 
Ebbens & Ettekoven (2005) onderscheiden zes onderwijskundige factoren die van invloed zijn 
op de motivatie van de leerlingen bij directe instructie (in een traditionele setting): 
1. Succes ervaren: de leerling motiveren door positieve feedback te geven. 
2. Individuele aanspreekbaarheid: de leerling zelf verantwoordelijk maken. 
3. Kennis van de resultaten: de leerling inzicht geven in de status van zijn 

prestaties/ontwikkeling. 
4. Betekenis geven: de leerling inzicht geven in de waarde van het geleerde. 
5. Interesse in de leerling en veiligheid: de leerling het gevoel geven dat hij zich in 

geborgenheid kan ontwikkelen.  
6. Positieve benadering: de leerling positief benaderen. 
 
Voor wat betreft samenwerkend leren onderscheidt Ebbens (1997) de volgende basisprincipes: 
1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid 

Het hele team werkt aan een gezamenlijk doel en daarbij is de bijdrage van ieder groepslid 
van belang. Er zijn meerdere manieren om van elkaar afhankelijk te zijn bijvoorbeeld 
taakafhankelijk, materiaalafhankelijk, beoordelingsafhankelijk, rolafhankelijk. 

2. Individuele aanspreekbaarheid 
Ieder groepslid is aanspreekbaar op zijn/haar bijdrage aan het groepsproduct, het kan dus 
niet zo zijn dat één groepslid al het werk doet.  

3. Directe interactie 
Leerlingen leren door over de stof te praten met hun groep. Dus moet ervoor gezorgd 
worden dat er ook echt gepraat wordt. 

4. Sociale vaardigheden 
Dit betekent dat er aandacht is voor het functioneren in een groep en niet alleen 
productgericht maar vooral procesgericht. Hoe verliep het allemaal, wat kunnen we de 
volgende keer beter of anders doen? 

 
Dat het door de ontwikkelaar gewenste samenwerkend leren zinvol is, wordt ondersteund door 
onderzoek. De kracht van samenwerken bestaat ook in een game-setting. Game-based 
groepswerk kan de kennis van een bepaald onderwerp aanzienlijk verbeteren (Huizenga, 
Admiraal, Akkerman, & ten Dam, 2009; Papastergiou, 2008) . Daarnaast kan dergelijk 
groepswerk een sterke leeromgeving creëren (Papastergiou, 2008): 
1. het ondersteunt multi-zintuiglijk, actief, ervaringsgericht en probleemgericht leren 
2. het activeert eerder geleerde informatie die vereist is om vorderingen te maken in de 

opdracht 
3. het geeft feedback waardoor leerlingen direct leren van hun acties 
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4. het biedt de mogelijkheid van self-assessment vanwege de mechanismen van scoren en het 
bereiken van verschillende niveaus 

5. het worden steeds meer sociale omgevingen waarbij groepjes leerlingen bij betrokken 
worden 

 
Prensky (2001) benoemt zes structurele factoren, die maken dat mensen zich aangetrokken 
voelen tot spellen of zich in beslag laten nemen door games (Prensky gebruikt in dit kader de 
Engelse term 'engage'). 
1. Rules: regels maken dat de spelers bepaalde wegen wél bewandelen en andere juist niet: 

iedere speler speelt op dezelfde manier. 
2. Goals or Objectives: zonder een doel is het geen spel. Het doel bepaalt voor een groot deel 

de motivatie voor het spel. 
3. Outcomes and Feedback: feedback is wat de speler krijgt als er in het spel iets verandert 

door wat de speler doet. Kenmerkend voor feedback is dat die onmiddellijk na de actie volgt. 
Het leren van de speler volgt uit de feedback. Uiteindelijk wint of verliest de speler; dat is de 
uiterste vorm van feedback. 

4. Conflict, Competition, Challenge and Opposition: dit zijn allemaal vormen van problemen die 
een speler probeert op te lossen. Een computerspel is in de basis een probleem dat de 
speler probeert op te lossen. Spelers houden van die uitdaging en dat trekt hen aan.  

5. Interaction: Interactie kent twee verschijningsvormen. De eerste is interactie met de 
computer, ofwel feedback (zie punt drie) en de tweede is interactie met andere spelers: het 
is leuker om met anderen te spelen. 

6. Representation: representatie betekent voor Prensky dat de game ergens over gaat: over 
heerschappij, over ruimtelijk inzicht, over tactiek, enz. Het spel heeft inhoud of betekenis, 
zelfs als die inhoud niet direct te gebruiken is in de 'echte' wereld. Volgens Prensky is dit 
waar het om gaat bij game-based learning: hoe verweeft men zinvolle leerstof in een game? 

De drie eerste categorieën, namelijk Rules, Goals en Winning/Losing vormen volgens Herz 'de 
alom geaccepteerde, duizenden jaren oude definitie van een spel', zo meldt Prensky (2001) uit 
een telefonisch interview met de schrijver van het boek Joystick Nation.  
 
De ontwikkelaar van de onderwijsgame De Onderzoeksgroep heeft uit de genoemde 
onderwijskundige en game-principes een selectie gemaakt en heeft daaraan een eigen invulling 
gegeven om een hogere motivatie op te wekken bij de leerlingen:  
1. Samenwerken (naar Ebbens en afgeleid van Prensky's Interaction en Rules), om de 

leerlingen te leren over samenwerken, leren van en met elkaar en samen plezier in leren 
beleven. Een nevendoelstelling van de ontwikkelaar is het doorbreken van de bestaande 
groepsstructuren in de klas om de leerlingen te laten merken dat ze kunnen samenwerken 
met leerlingen met wie ze de rest van het jaar niets hebben. 

2. Directe feedback (afgeleid van Directe interactie van Ebbens, van Succes ervaren van 
Ebbens & Ettekoven en Feedback van Prensky) zorgt voor onmiddellijk leren als gevolg van 
eigen beslissingen, wat het leerproces versnelt. 

3. Individuele aanspreekbaarheid (afgeleid van Ebbens en van Ebbens & Ettekoven) betekent 
dat iedere leerling aanspreekbaar is voor de eigen bijdrage aan het groepsresultaat en voor 
het groepsresultaat als geheel.  

4. Kans of geluk, als een deeluitwerking van de Rules van Prensky: voor leerlingen om te 
weten dat ze niet alles in de hand hebben, maar dat ze voor een hoge score ook een beetje 
geluk moet hebben. 

5. Competitie (afgeleid van Competition van Prensky) om de leerlingen uit te dagen.  



10 

 

 

 
Deze elementen komen terug in de game De Onderzoeksgroep,2 3. In de volgende paragraaf 
wordt uitgelegd hoe bovenstaande principes zijn verwerkt in De Onderzoeksgroep. In de 
daaropvolgende paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de game op zich, zodat de lezer 
zich kan voorstellen hoe deze vorm van game-based learning in z'n werk gaat.  
 

2.3  De vijf principes vertaald naar De Onderzoeksgroep 
Het spel in het kort4: leerlingen kunnen in het spel aanwijzingen verzamelen om een geheime 
locatie te vinden. De leerlingen, die in groepen opereren, kunnen munten verdienen door 
vragen goed te beantwoorden in een (mondelinge) quiz bij de docent. Met de munten kunnen 
ze aanwijzingen kopen. De aanwijzingen hebben de vorm van puzzelstukjes. De puzzelstukjes 
bijeen (de hele puzzel) is een kaart met daarop de geheime locatie. Wie de stof beter beheerst, 
kan meer munten verdienen en dus sneller bij de geheime locatie komen. De stof wordt op 
diverse manieren aangeboden: onder meer via internet, DVD's, boeken. 
De munten die in het spel verdiend worden, worden op het einde van het spel omgerekend naar 
een groepscijfer. Het groepscijfer bepaalt voor een groot deel het eindcijfer van de individuele 
leerling voor het onderdeel van de stof. 
 
De vijf principes die zijn gebruikt voor de Onderzoeksgroep nader toegelicht: 
 
Samenwerken 
Eén van de regels is dat de leerlingen in een groep van vier werken aan de opdracht. De 
samenstelling van de groep is belangrijk voor de ontwikkelaar. De onderzoeksgroep moet zo 
meervoudig intelligent zijn als mogelijk is: logisch, interpersoonlijk, visueel sterk, taalvaardig. 
Hoe meer intelligenties in de groep vertegenwoordigd zijn, des te groter de kans op succes. Met 
andere woorden: hoe meer divers de competenties in één groep, hoe beter. 
Vóór aanvang van het spel laat de docent iedere leerling een 'Competentieformulier' invullen 
waarop hij/zij een inschatting maakt van de eigen kwaliteiten om meervoudig intelligente 
groepssamenstellingen te bewerkstelligen. Het gaat om vaardigheden die relevant zijn voor het 
onderzoeksproject (bijvoorbeeld inzicht in de stof, verslaggeving, samenvatten) en sociaal-
communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor het teamwerk.  
De uitvoerende docent stelt de groepen samen op basis van de ingevulde formulieren en de 
wens om in elke groep zo veel mogelijk competenties te verenigen. De docent bepaalt dus wie 
bij elkaar in de groepen zitten. Leerlingen kunnen op deze wijze bij leerlingen in de groep 
komen, met wie ze normaliter geen contact hebben. Uit eerder onderzoek bleek dat de context 
waarin leerlingen in een groep werken aan een taak positieve effecten als samenwerking kan 
oproepen (McFarlane, Sparrowhawk, & Heald, 2002). Dit gegeven ondersteunt de regel van de 
ontwikkelaar om leerlingen bij elkaar te plaatsen die elkaar mogelijkerwijs niet kennen. Het 

                                                 

 

2
 Het prototype van dit spel is in 2006 toegepast in twee 5 VWO-klassen. Hoewel de leerresultaten van de leerlingen 

gemiddeld waren, bleek de waardering van de leerlingen wel opvallend hoog voor deze vorm van onderwijs. Het spel 
is daarna nog toegepast in 2007 en in 2009. (In 2008 vormde de tijdelijke huisvesting van de school de praktische 
belemmering om het spel uit te voeren.) 
3
 De Onderzoeksgroep is de voorloper van het vakoverstijgende spel Tara 207.  

4
 In Bijlage 1 staat de originele omschrijving van De Onderzoeksgroep weergegeven. Voor het onderzoek zijn enkele 

aanpassingen gedaan, om de effecten van het spel beter te kunnen isoleren. 
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elkaar kennen is geen noodzakelijke reden om samen te werken. De context (in dit geval het 
spel) waarin de leerlingen in een groep werken, moet die samenwerking oproepen.  
 
De individuele leerlingen weten dat ze van elkaar afhankelijk zijn om groepsprestaties te leveren 
in de quizzes (zie ook de onderstaande punten). Dat leidt er naar verwachting toe dat de 
groepsleden met elkaar gaan overleggen over de stof, dat ze met elkaar gaan zoeken naar 
informatie in de diverse bronnen en dat ze elkaar de stof gaan uitleggen en elkaar gaan 
overhoren.  
 
Directe feedback 
Het is de verwachting van de ontwikkelaar dat het verwerken en toetsen van de kennis in de 
game-based situatie op een eerder moment van de lesperiode plaatsvindt dan in de klassikale 
situatie. Eén van de redenen hiervoor is de directe feedback die voortvloeit uit de 
samenwerking. In de game-based situatie verwerken de leerlingen de stof met elkaar (in 
groepjes van 4) in plaats van individueel. Ze helpen elkaar, werken in de les, overhoren elkaar 
(krijgen feedback van elkaar), bepalen zelf wanneer ze de quiz kunnen doen en doordat er 
tussentijdse toetsmomenten zijn, krijgen ze veel eerder feedback (van de docent) op het 
geleerde dan in de klassikale situatie. Leerlingen in een klassikale situatie krijgen pas feedback 
na het toetsmoment. 
De momenten om de munten te verdienen zijn tijdens de zogeheten quizzes, waarin de groep 
met de docent gaat zitten en van de docent vragen voorgelegd krijgt. Elk groepslid krijgt twee 
vragen te beantwoorden: één vraag gericht op het onthouden van de stof en één vraag gericht 
op het begrijpen, integreren en toepassen van de stof.  
In de quiz-momenten krijgen de leerlingen direct feedback en ook uitleg als het antwoord niet 
goed is. Naar verwachting (en op basis van Prensky, 2001) kunnen de leerlingen de stof beter 
en langer onthouden.  
 
Individuele aanspreekbaarheid  
De groep krijgt in de quiz punten voor elk goed antwoord dat door de groepsleden afzonderlijk 
gegeven wordt. Het is aan de docent om te bepalen aan welke leerling een vraag voorgelegd 
wordt, ofwel de groepsleden mogen niet kiezen wie welke vraag beantwoordt. Een verdeling 
van de bestudering van de stof is dus niet wenselijk voor het groepsresultaat. Het is voor de 
groep belangrijk om te zorgen dat alle groepsleden de stof goed beheersen, want elk groepslid 
is medeverantwoordelijk voor het resultaat van de groep. Een voordeel is dat de game leidt tot 
onderlinge sociale controle in de klas. De leerlingen zijn immers op elkaar aangewezen om 
goede resultaten te behalen.  
 
Naar verwachting zullen de groepsleden elkaar aanmoedigen om zich zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de quizzes, waardoor de individuele leerlingen de stof beter zullen beheersen. 
 
Geluk 
Indien alle vragen goed worden beantwoord, mag het team een speelkaart trekken. Deze 
speelkaart staat voor een bepaald bedrag, dat extra wordt uitgekeerd. Dit betekent dat een 
team dat zich uitstekend voorbereid heeft een bonus tegemoet kan zien, wat de leerlingen zal 
motiveren om zich optimaal voor te bereiden. De hoogte van de bonus hangt af van het lot. 
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Competitie 
Alle leerlingen in dezelfde klas doen mee aan hetzelfde spel. Het is te verwachten dat groepen 
leerlingen het spel willen winnen en een andere groep willen verslaan. Dat kunnen ze doen door 
zo veel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Het is dus te verwachten dat het competitie-
element een motiverend effect zal hebben. 
 

2.4  Beschrijving van de onderwijsgame De Onderzoeksgroep 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe het spel in de praktijk gespeeld wordt. De 
opeenvolgende stappen van het spel in de onderwijsvernieuwing worden hier naar voren 
gebracht. 
 
1. De introductie en opstart van het spel  
De docent laat de leerlingen de competentieformulieren invullen en vormt de groepen. 
Vervolgens geeft de docent een instructie over de wijze waarop het spel gespeeld wordt en 
welke stof daarin aan de orde komt. 
Elke groep krijgt een startkapitaal van gelijke grootte. In het originele spel is de grootte van het 
startkapitaal afhankelijk van het lot, maar voor dit onderzoek is ervoor gekozen om elke groep 
op een gelijk niveau te laten starten. 
 
2. Verwerken van de stof 
De groepen moeten eerst de stof uit het boek verwerkt hebben voordat zij aan het quizzen 
kunnen beginnen. De leerlingen kunnen Internet informatie zoeken over de te bestuderen stof; 
bijvoorbeeld Bioplek.org om verdere informatie over het hoofdstuk dat ze moeten bestuderen te 
vinden en te gebruiken. De leerlingen kunnen ook de website van Nectar (uitgever van de 
Biologie-methode die wordt toegepast) bezoeken om daar oefentoetsen te maken, om kennis te 
toetsen en te verdiepen. Daarnaast hebben de leerlingen de beschikking over DVD's die de stof 
behandelen. De docent is tijdens de lesuren beschikbaar voor vragen. De leerlingen zijn voor de 
diepteverwerking echter niet afhankelijk van de lesuren: zij kunnen zich de stof eigen maken op 
elk gewenst moment. Dat betekent ook dat de leerlingen zelf kunnen bepalen waar ze de stof 
willen bestuderen. Voor dit spel stond in ieder geval het Life Sciences Plein op het Da Vinci 
College ter beschikking. Dit is een werkruimte waar de leerlingen de mogelijkheid hebben om 
aan PC's met Internetverbinding te werken (zie de foto's in Bijlage 1). 
 
3. Quizzen en opdrachten  
Voor ieder onderdeel van de stof wordt door de docent vooraf setjes van vragen gemaakt van 
het type 1 (gericht op onthouden) en het type 2 (gericht op begrijpen en toepassen). Als de 
deelnemers van een team het gevoel hebben dat zij een paragraaf van de stof beheersen, 
kunnen zij bij de docent een quiz doen. De groepen nemen dus elke keer een stuk van de stof 
tot zich; doen de quiz en kunnen verdergaan met het volgende deel. Dat volgende deel wordt 
behandeld in de daaropvolgende quiz. Dit proces van verwerken van stof en quizzen wordt 
enkele malen herhaald. Zo kunnen ze zelf hun eigen tempo bepalen. Er zijn geen vaste tijden 
voor het doen van quizzen. Via internet kunnen leerlingen zien of de docent beschikbaar is, 
voor quizvragen of andere zaken.  
De docent houdt tijdens het quizzen bij hoeveel vragen de afzonderlijke groepen goed hebben 
en de groepen krijgen munten voor het aantal goede vragen. 
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Naast de quizvragen maken de groepen in de game twee praktijkopdrachten ('Tekening van 
Huidmondje' na bestudering met microscoop en 'Fotosynthese'), waarvan de resultaten 
ingeleverd worden bij de docent. Ook hiervoor kunnen ze munten verdienen. 

 
4. De afsluiting 
De groepen kunnen met de verdiende munten puzzelstukjes kopen. Met de puzzelstukjes kan 
de puzzel gemaakt worden van een foto van Google Maps met daarop de juiste locatie als 
oplossing van het probleem. (De docent gebruikt de eigen muntenregistratie om later te 
gebruiken bij de bepaling van het cijfer voor de groep. Het kan namelijk voorkomen dat een 
groep niet alle puzzelstukjes nodig heeft om de geheime locatie te vinden.)  
De leerlingen moeten via Google Maps achterhalen wat de locatie precies is. Leerlingen moeten 
op die plek een digitale foto maken als bewijs voor het vinden van de juiste locatie die in de 
game is aangegeven. De leerlingen tonen de oplossing van het probleem aan de docent in de 
vorm van een foto, waarmee ze het spel beëindigen. Deze foto is een trofee, die nog punten 
oplevert (de 'Buitenopdracht') voor het uiteindelijke cijfer, maar die verder geen deel uitmaakt 
van de te bestuderen stof. 
 
Hiermee eindigt het spel. De toetsing van de behandelde stof is hiermee nog niet ten einde. 
Elke leerling krijgt nog een individuele test in de vorm van een klassikale toets. Het eindcijfer 
voor elke leerling is een combinatie van de twee behaalde cijfers.  
 

2.5 Intrinsieke motivatie 
De verwachting is dat leerlingen met game-based learning meer motivatie zullen ervaren om te 
leren. Deze verwachting wordt ondersteund door diverse auteurs (Huizenga, Admiraal, 
Akkerman, & ten Dam, 2009; Jong, Shang, Lee & Lee, 2008; Papastergiou, 2008;). De 
intrinsieke motivatie theorie van Malone (1980, zoals geciteerd in Huizenga e.a. , 2009 en in 
Jong e.a., 2008) geeft aan dat uitdaging, fantasie, controle, nieuwsgierigheid, samenwerking, 
erkenning en concurrentie de belangrijkste elementen zijn die er voor zorgen dat het spelen van 
een spel leuk en boeiend is, en een speler voortdurend gemotiveerd blijft. Het opnemen van de 
individuele en interpersoonlijke elementen van games zou dus de intrinsieke motivatie van 
leerlingen verhogen (Huizenga e.a., 2009; Jong e.a., 2008). Omdat games leuk, prettig, 
uitdagend en belonend zijn (Prensky, 2001, zoals geciteerd in Jong e.a., 2008) zullen leerlingen 
meer gemotiveerd en meer betrokken zijn. 
de Self-Determination Theory (SDT) van Ryan & Deci (2000) geeft een handvat om de 
verwachting van hogere motivatie nader uit te werken. Onderstaande tekst van Meijer & 
Martens (2010) geeft de kern van de SDT weer.  
 

"...Ryan & Deci (2000) gaan ervan uit dat (leer) omgevingen aan bepaalde kenmerken 
moeten voldoen om intrinsiek gemotiveerd gedrag niet te verstoren. Mensen kunnen 
gedemotiveerd worden. Welbeschouwd is self determination theory (SDT) een theorie over 
demotivatie. In de theorie wordt van intrinsieke motivatie gesproken als mensen een 
activiteit verrichten om het plezier dat ze beleven aan de activiteit zelf, en niet vanwege een 
externe beloning of dwang. Leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren, willen zelf 
leren; zij voelen een interne behoefte of drang om aan de slag te gaan. Merk dus op dat 
SDT een fundamenteel andere kijk heeft op menselijke motivatie dan de meeste ouders of 
docenten impliciet hebben. Een lerende is in deze visie niet een vat waar je kennis in moet 
gieten. SDT vergelijkt de lerende eerder met een spons: hij heeft van nature de neiging 
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kennis op te zuigen zoals een spons water. Je hoeft alleen maar te zorgen dat die neiging 
niet wordt verstoord en je moet de leeromgeving zo rijk maken dat er genoeg water is om op 
te zuigen.  
Ryan and Deci beschrijven drie psychologische basisbehoeften, de behoefte aan 
competentie, de behoefte aan autonomie en de behoefte aan sociale verbondenheid. De 
motivatie voor een taak of activiteit komt tot stand wanneer de leersituatie de behoefte van 
de lerende aan competentie, autonomie en sociale verbondenheid ondersteunt. 
Competentie hangt samen met een gevoel van zinvol bezig zijn en niet iets doen waar je 
slecht in bent; autonomie of vrijheid duidt op de afwezigheid van voortdurende controle en 
sturing; en sociale verbondenheid geeft aan een gevoel van vertrouwen in de personen om 
je heen, zoals docenten, directie en leerlingen in onderwijscontexten. Zie figuur 1 voor een 
weergave van het model onder SDT.  
Intrinsiek gemotiveerd leergedrag leidt onder andere tot meer volharding, betere prestaties, 
een sterker gevoel van well-being, meer deep level learning en inzet. 

 

 
 

Figuur 1: Vereenvoudigde weergave SDT (Ryan & Deci, 2000)..." (Meijer & Martens, 2010) 
 
Als deze theorie gecombineerd wordt met De Onderzoeksgroep, dan wordt op de volgende 
manieren tegemoet gekomen aan de drie psychologische basisbehoeften: 
- Autonomie: de leerlingen werken met elkaar, maar kunnen er ook voor kiezen om 

onderdelen solitair te bestuderen. Daarbij kunnen ze zelf bepalen wanneer ze de stof 
bestuderen, hoe ze de stof bestuderen en op welk moment ze willen quizzen. Er moet 
gedurende de lessenperiode weliswaar een zekere hoeveelheid stof behandeld worden, 
maar de leerlingen bepalen binnen die periode de wijze waarop en wanneer. 

- Sociale verbondenheid: de leerlingen werken in een groep met een gedeeld belang. Men 
zou mogen verwachten dat zij steun en verbondenheid ervaren. De docent speelt de rol van 
coach of vraagbaak (buiten de quizmomenten), wat ook als steun en vertrouwen ervaren 
zou kunnen worden. 

- Competentie: de leerlingen krijgen een stuk stof in onderdelen aangeboden. De hoeveelheid 
wijkt niet af van de traditionele situatie, dus de hoeveelheid hoeft geen belemmering te 
vormen. De stof sluit aan op de stof die eerder in het jaar behandeld is en er is op diverse 
manieren uitleg over de stof te vinden. Het aanbod hoeft dus ook geen belemmering te zijn. 
De leerlingen kunnen elkaar ondersteunen in het leerproces door elkaar te overhoren en 
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uitleg te geven; in het geval dat ze er niet uitkomen, kunnen ze de docent om extra uitleg 
vragen. De manier van stof verwerken hoeft dus ook geen belemmering te vormen voor 
deze basisbehoefte. 

 
Als de onderwijsvernieuwing wordt uitgevoerd volgens de omschrijving, dan wordt aan de drie 
psychologische basisbehoeften voldaan om te leiden tot intrinsieke motivatie. Bijgevolg ligt het 
in de lijn der verwachting dat de leerlingen dankzij intrinsieke motivatie betere prestaties zullen 
leveren en dat de opgedane kennis dankzij deep level learning beter beklijft. Met andere 
woorden: de kennis zal beter opgenomen worden en minder snel vergeten worden.  
 

2.6 Co-creation en De Onderzoeksgroep 
In de inleiding van deze rapportage is aangegeven dat deze onderwijsvernieuwing onder de 
aandacht gebracht is in het kader van de Projectgroep Discovery, waarin het begrip co-creation 
het centrale thema is. De projectgroep hanteert een omschrijving van co-creation: 
- Een onderwijssituatie waarin de leerling aan het roer van de eigen ontwikkeling staat;  
- In een ideale co-creation situatie bepaalt de leerling de eigen ontwikkeling op inhoud, 

werktempo en aanpak.  
In het verlengde daarvan werd nog vermeld dat de nieuwe media (ICT) daarin een belangrijke 
rol spelen. In deze paragraaf worden de onderdelen van co-creation in De Onderzoeksgroep 
gepositioneerd. 
 
De leerling aan het roer van de eigen ontwikkeling 
De werkgroepen voldoen aan dit criterium. De groepen zijn immers zelf verantwoordelijk voor 
het resultaat. Er is geen docent die de groep activeert als ze zelf niet aan de slag gaan met de 
verwerking van de stof. De docent ondersteunt in geval van vragen, maar daar blijft het bij. 
Wordt er gekeken naar de individuele leerling, dan ligt het verhaal anders. In verband met de 
wederzijdse afhankelijkheid zal de leerling waarschijnlijk wel enige druk ervaren om een 
bijdrage te leveren aan het groepsresultaat, waardoor de leerling niet helemaal aan het roer 
staat van de eigen ontwikkeling, maar het roer deelt met de groepsleden. Ook in deze 
zienswijze is er geen docent die de leerling zou moeten activeren, zoals het geval zou zijn in de 
traditionele klassikale setting. 
Kortom, de leerlingen zullen zelf als groep moeten zorgen dat de stof behandeld wordt zonder 
een docent die hen aanspoort. Men zou kunnen stellen dat de individuele leerling niet aan het 
roer van de eigen ontwikkeling staat, maar het ontbreken van een interveniërende docent lijkt 
het kenmerkende verschil te vormen met de traditionele klassikale situatie.  
Binnen de Projectgroep Discovery is er ruimte om te experimenteren met verschillende 
invullingen van co-creation.  
 
De leerling bepaalt de eigen ontwikkeling op inhoud, werktempo en aanpak 
De groepen hebben de vrijheid om die aanpak te kiezen die zij wensen. Dat betekent dat ze 
gezamenlijk of solistisch studeren, dat ze elkaar overhoren of niet, dat ze kiezen uit de 
voorradige ICT-hulpmiddelen of dat ze een combinatie van ICT-middelen gebruiken. Wat dit 
aangaat heeft de individuele leerling zelfs de vrijheid om bij de verwerking van de stof die 
aanpak te kiezen die het beste bij hem past. Aan dat criterium wordt voldaan. 
Het werktempo wordt bepaald door de groep of door de langzaamste leerling in de groep. Zodra 
er in de groep overeenstemming is over het juiste moment van quizzen, dan kan er ge-quizt 
worden. Er blijft een spanningsveld tussen het bepalen door de groep of het bepalen door het 
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individu. Uiteindelijk is het niet de docent die het tempo bepaalt en dat wordt hier gezien als het 
kenmerkende verschil dat maakt dat de onderwijsvernieuwing voor het criterium werktempo wél 
kwalificeert voor co-creation. 
Voor wat betreft de inhoud is er een verschil met de voornoemde criteria. De docent bepaalt 
welke stof behandeld moet worden en niet de leerling. De leerling heeft weliswaar de vrijheid 
om zich méér stof eigen te maken, maar dat is in de traditionele lesvorm niet anders. 
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3. Het Onderzoek 

3.1 Onderzoeksvragen 
De aanleiding voor het onderzoek is de vraag in hoeverre de onderwijsinnovatie de gewenste 
effecten bereikt. Ofwel: wat is het rendement van de onderwijsinnovatie?  
In het vorige hoofdstuk is weergegeven hoe de ontwikkelaar van De Onderzoeksgroep principes 
uit didactiek en gaming heeft samengevoegd om de leerlingen in het onderwijs een hoge 
motivatie te laten ervaren, zoals bij het spelen van games. Met behulp van de Self-
Determination Theory van Ryan & Deci is aannemelijk gemaakt dat de leerlingen intrinsiek 
gemotiveerd zullen raken en dat zij betere leerresultaten zullen behalen. 
 
In de vraagverheldering (zie bijlage) is duidelijk geworden dat niet alle principes achter de 
onderwijsinnovatie onderzocht kunnen worden. Dan zou bijvoorbeeld voor elk van de vijf 
principes een aparte controlegroep nodig zijn en dat is niet te realiseren gezien het beperkte 
aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek. Om die reden is 
het onderzoek gericht op de basisdoelstellingen van de ontwikkelaar, namelijk het verhogen van 
twee uitkomstvariabelen: 
- Het verhogen van de motivatie van de leerlingen door het gebruik van game-based learning. 
- Het verbeteren van de leerresultaten via een hogere motivatie van de leerlingen.  
  
Aan de hand van de basisdoelstellingen worden de onderzoeksvragen als volgt geformuleerd: 
1. Zijn leerlingen die opdrachten maken in een game-based learning setting meer gemotiveerd 

dan leerlingen die vragen maken in een traditionele, klassikale setting? 
 

2. Behalen leerlingen in een game-based learning setting betere leerresultaten, in termen van 
cijfers, maar ook in meer kennis vasthouden dan leerlingen in een traditionele, klassikale 
setting? 

 
Game-based learning is een relatief nieuwe vorm van onderwijs en wordt op heel verschillende 
wijzen ingevuld binnen scholen. De wijze waarop de ontwikkelaar game-based learning heeft 
vorm gegeven binnen de game De Onderzoeksgroep, speciaal ontwikkeld voor het vak 
Biologie, is niet standaard en zelfs uniek te noemen. Met andere woorden: deze game is niet 
vergelijkbaar met andere games voor wat betreft de inhoud en uitvoering. Met bovenstaande 
onderzoeksvragen wordt gepoogd te zoeken naar het rendement van de innovatie. Hoewel 
minder expliciet als de rendementsvraag, zal ook de vraag aan de orde komen wat deze game 
betekent voor de uitvoering van het onderwijs. De uitvoeringsaspecten kunnen interessante 
achtergrondinformatie bieden die kan helpen bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten, 
maar die ook hulp kan bieden aan diegenen die overwegen om op een soortgelijke wijze te 
gaan vernieuwen in het onderwijs. 
 

3.2 Methode van onderzoek 
In de vorige paragraaf werd aangegeven dat dit onderzoek twee hoofdvragen heeft: één naar 
het rendement van de onderwijsvernieuwing en één naar de praktische uitvoering daarvan. In 
lijn met die duale vraagstelling is gekozen voor een tweeledige onderzoeksmethode. Het ene 
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deel van de onderzoeksmethode heeft oog voor de uitvoering van deze innovatie en het andere 
deel kijkt naar het rendement. 
 
Uitvoering 
In dit geval is er sprake van één onderzoekseenheid en dan is een case-study de geschikte 
onderzoeksmethode. Een ander argument voor de case-study is meer praktisch van aard; om 
een goed inzicht te kunnen geven in deze onderwijsinnovatie en anderen de mogelijkheid te 
geven om hier van te kunnen leren, is gekozen voor een beschrijvende en exploratieve 
dieptestudie. Een case-study is een systematische observatie van de situatie, waarin 
ondermeer documentonderzoek wordt uitgevoerd, interviews met docenten en leerlingen 
worden gehouden en observaties worden uitgevoerd (ondermeer Baxter & Jack, 2008). 
In dit onderzoek wordt er systematisch gekeken naar de game-based situatie als zodanig en 
naar de onderdelen waarop de game effecten geeft op het leren van leerlingen. Hierbij valt te 
denken aan het werken in groepen, het oplossen van vraagstukken, het ervaren om een game 
te spelen of het zelfstandig kunnen verwerken van leerstof.  
 
Rendement 
Voor het rendementsdeel, ofwel voor de vragen naar de motivatie en leerresultaten van 
leerlingen wordt een experimenteel design gehanteerd. Vanuit wetenschappelijk oogpunt zou 
het wenselijk zijn (ondermeer Baarda en de Goede, 2006) om uit de te onderzoeken populatie 
leerlingen random toe te wijzen aan de steekproef met de experimentele of de controleconditie. 
Dat is in dit geval echter niet geheel mogelijk, aangezien de populatie al is ingedeeld in drie 
klassen en er niet meer valt te schuiven met leerlingen. De klas is de eenheid (met daarin 
leerlingen) die óf in de experimentele óf in de controle-conditie terecht zal komen. Om die reden 
is dit onderzoek te classificeren als een quasi-experiment. Een quasi-experimentele opzet 
bestaat bij voorkeur uit een meervoudige tijdreeks; met meer meetmomenten.  
 
In een quasi-experiment wordt een interventie gepleegd op een experimentele groep (input) en 
vervolgens wordt gemeten hoe een doelvariabele verandert in vergelijking met diezelfde 
variabele in de controle groep (output). Wat er gebeurt tussen input en output is niet in alle 
gevallen even zichtbaar, wel wordt duidelijk in hoeverre er sprake is van een effect.  
Verschillen in (intrinsieke) motivatie van leerlingen tussen de leerlingen in de game-based 
situatie (experimentele groep) en de klassikale situatie (controle groep) worden onderzocht door 
op meer momenten in de onderzoeksperiode een vragenlijstonderzoek uit te voeren. Er wordt 
onderzocht hoe de intrinsieke motivatie van leerlingen is ruim voorafgaand aan het spel als 
nulmeting, en tijdens het spel en op meer momenten na het spel als effectmetingen.  
Verschillen in leerresultaten voor wat betreft inhoudelijke kennis wordt onderzocht door beide 
groepen dezelfde toetsen te laten maken. Voorafgaand en na afloop van de game-based 
periode krijgen zowel de experimentele als de controle groep een standaard kennistoets. 
Tot slot wordt een aantal weken na de opdrachten een toets gegeven aan beide groepen om te 
kijken hoeveel de leerlingen nog weten van de stof die zij behandeld hebben. Deze toets wordt 
onverwacht gegeven, om te voorkomen dat leerlingen zich gaan voorbereiden. Om te 
voorkomen dat leerlingen op het moment van toetsing gaan protesteren tegen de onverwachte 
toets, zal aan hen gecommuniceerd worden dat de uitslag van de toets niet meetelt bij de 
bepaling van het individuele rapportcijfer voor het vak Biologie. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat groepswerk vaak niet meteen effect heeft maar pas na een 
aantal weken zogenaamde ‘incubatietijd’ (Howe, McWilliam & Cross, 2005). De vraag is of dat 
ook geldt voor groepswerk via game-based learning. Inhoudelijk hebben beide groepen (game-



19 

 

 

based en controle groep) voorafgaand aan het spel dezelfde lessen gekregen. Ook de 
opdrachten die zij moeten uitvoeren zijn hetzelfde, maar worden niet op dezelfde manier 
aangeboden. Dit zou ertoe kunnen leiden dat leerlingen die op een spelmanier opdrachten 
hebben gemaakt, meer onthouden hebben dan leerlingen die op de traditionele manier 
opdrachten hebben gemaakt. Uiteindelijk moeten alle leerlingen dezelfde toetsen maken.  
 
Het onderzoeksdesign voor het rendementsdeel bestaat uit een voormeting en meer 
effectmetingen. In dit onderzoek is gekozen voor vier meetmomenten (A, B,C & D). Het vierde 
meetmoment is toegevoegd om te bezien of de effecten van game-based learning een 
langdurig effect hebben: het beter onthouden van de bestudeerde stof. Het uitbreiden van het 
aantal meetmomenten versterkt het onderzoeksdesign aangezien hiermee de verandering in 
motivatie en leerresultaten van leerlingen over de tijd kan worden bestudeerd.  
 
In Figuur 2 is een schematische weergave van de onderzoeksvragen in het quasi-experimentele 
design, in onafhankelijke en afhankelijke variabelen. De onafhankelijke variabele is Wel of géén 
game-based learning (op 1 school); between-subject (klassen uit hetzelfde leerjaar worden 
vergeleken). De afhankelijke variabelen zijn Motivatie van de leerlingen en Leerresultaten van 
leerlingen.  
 
Figuur 2:  Onderzoeksmodel  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.3  Kenmerken van Wel / Geen game-based learning 
Ten behoeve van de uitwerking van de onderzoeksinstrumenten is er een inventarisatie 
gemaakt van de verschillen tussen de experimentele groep en de controlegroep in de 
aangeboden stof en lesmethode. In Tabel 1 is een inhoudelijke beschrijving van de 
overeenkomsten en verschillen tussen de experimentele en controlesituatie weergegeven. In 
deze tabel is te zien dat de verschillen tussen groepen te maken hebben met de verwerking van 
de stof, de probleemsturing, de samenwerkingsvorm, de samenstelling van groepen (in 
klassikale situatie is er geen groep, hoewel er soms wordt samengewerkt met de leerling in 
hetzelfde bankje) en de rol van de docent. 
 
 
 

Wel / Geen  
game-based 
learning 

Intrinsieke motivatie van 
leerlingen 

Leerresultaten van 
leerlingen 
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Tabel 1: Overeenkomsten en verschillen tussen de experimentele situatie en 
controlesituatie van de game ‘De Onderzoeksgroep' 

Kenmerk Experimentele situatie 
(Game- Based Learning) 

Controle-situatie 
(Traditioneel onderwijs) 

Contacturen 
 

12 (4 weken) 12 (4 weken) 

Klassikale uitleg (uren) 
 

 6 6 

Hulpmiddelen 
 

Bord, Beamer, Power point 
en hand outs, DVD, Internet 

Bord, Beamer, Power point 
en hand outs 

Verwerking stof (uren) 
 

6 6 

Verwerking stof 
 

Game-based Boek bestuderen 

Verwerkingsactiviteiten 
leerling 
 
 
 
 

Klassikale uitleg volgen, 
Stof bestuderen,  
Groepswerk: overleg en 
elkaar overhoren, Quizzes 
doen, Probleem oplossen 

Klassikale uitleg volgen, 
Stof bestuderen 
Vragen maken uit het boek, 
Nakijken 

Bron / informatievergaring 
 
 
 
 
 

Nectar Biologie HV BB/ deel 
2/ hoofdstuk 17 
Video/DVD en internet, 
bijvoorbeeld  
www.bioplek.org  

Nectar Biologie HV BB/ deel 
2/hoofdstuk 17 
Video 

Probleemsturing 
 

Via ICT Via vragen uit het boek 

Samenwerkingsvorm 
 

Drietallen/viertallen Individueel/ tweetallen 

Samenstelling groepen 
 
 
 

Volgens competentiemix Tweetallen zitten normaal in 
de les naast elkaar en 
kennen elkaar goed 

Rol docent 
 
 

Doceren stof/ spelleider/ 
quizmaster/vragen 
beantwoorden 

Doceren stof/ vragen 
beantwoorden 

Practica 
 

Ja Ja 

Huiswerk 
 
 

Studielast: negentig minuten 
per week 

Studielast: negentig minuten 
per week 

Toetsing Blokuur 
Theorietoets VT 4.5 

Blokuur 
Theorietoets VT 4.5 

Klassegrootte Klas 4C: 29 leerlingen 
Klas 4A: 22 leerlingen 

Klas 4H: 28 leerlingen 
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3.4 Instrumenten 
Voor het rendementsonderzoek is een web-based vragenlijst opgesteld waarin een aantal 
schalen zijn opgenomen; afkomstig uit eerder wetenschappelijk onderzoek of speciaal 
ontwikkeld ten behoeve van dit onderzoek. De volledige schalen zijn opgenomen in Bijlage 3. 
 
Instrumenten intrinsieke motivatie  
De motivationele effecten worden quasi-experimenteel onderzocht naar het model van 
zelfdeterminatie van Ryan & Deci (2000). De vragenlijst Intrinsic Motivation Inventory (IMI, Ryan 
& Deci, 2000) meet de intrinsieke motivatie van leerlingen. Een Nederlandse vertaling van de 
IMI is onderzocht en gepresenteerd in het rapport ‘Leren met meer effect’ (Meijer & van Eck, 
2008). De IMI bestaat uit 24 items en de subschalen intrinsieke motivatie, waargenomen 
competentie en autonomie. Enkele voorbeelditems: ‘Ik heb er vertrouwen in dat alles op school 
gaat lukken’, ‘Ik ben tevreden met mijn prestaties op school’, en ‘Op school kan ik zelf beslissen 
hoe ik opdrachten aanpak’. Er wordt geantwoord op een 5-punts Likert schaal die loopt van 
‘helemaal mee oneens’ (1) tot ‘helemaal mee eens’(5).  
In de IMI ligt de focus op de opleiding als geheel en niet op één vak. Dat betekent voor het 
voorliggende onderzoek dat de leerlingen wel of geen onderwijsvernieuwing krijgen 
aangeboden voor één vak en dat hun vervolgens gevraagd wordt naar hun intrinsieke motivatie 
voor de opleiding als geheel. In het onderzoek van Meijer & van Eck (2008) is de IMI gebruikt 
zowel bij innovaties die één vak behelsden (bijvoorbeeld Wiskunde zonder boek) als bij 
vernieuwingen die de hele opleiding omvatten (bijvoorbeeld de inzet van een ELO om de 
leerlingen zelfstandiger te laten werken). In die rapportage wordt niet expliciet een handvat 
geboden om met dit vraagstuk om te gaan. Er wordt wel melding gemaakt van een mogelijke 
motiverende werking van afwisseling: 
 

"...Op een andere school, waar wordt gewerkt met digitale portfolio’s binnen de ELO 
Fronter, zien we effecten op zowel intrinsieke motivatie en autonomie als competentie bij 
leerlingen die afwisselend met en zonder ict hebben gewerkt (experimenteel – controle en 
controle – experimenteel). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat die leerlingen juist door 
de afwisseling van werkwijze het gevoel hebben in verschillende omstandigheden grip te 
hebben op hun leren, en dat motiveert..." (Meijer & van Eck, 2008: 84)  

 
In het geval van game-based learning op het Da Vinci College in Purmerend ervaren de 
experimentele leerlingen geen afwisseling tijdens de onderzoeksperiode. Ze volgen voor 
Biologie immers alleen de onderwijsvernieuwing en niets anders. Voor de opleiding als geheel 
is het verhaal anders: de experimentele leerlingen hebben voor alle vakken de bekende modus 
operandi, maar voor Biologie hebben ze een ander manier van werken, wat afwisseling 
betekent. Dat zou volgens de redenering van Meijer en van Eck mogelijk een verhoogde 
motivatie kunnen opleveren. De vraag is zodoende: is het een hogere motivatie voor de hele 
opleiding dankzij de onderwijsvernieuwing voor Biologie of is het een hogere motivatie voor het 
vak Biologie dankzij de onderwijsvernieuwing? Om meer grip te krijgen op deze vraag is voor dit 
onderzoek de 'IMI-Plus' ontwikkeld. 
Intrinsic Motivation Inventory Plus – Biologie. Naast de algemene intrinsieke motivatie die wordt 
gemeten met behulp van de schaal van Ryan en Deci (2000) is er in dit onderzoek voor 
gekozen om deze schaal vakspecifiek te maken voor het vak Biologie: de Intrinsic Motivation 
Inventory Plus – Biologie. De Intrinsic Motivation Inventory van Ryan en Deci (2000) is gebruikt 
om dit concept te meten, met enkele aanpassingen in de 24 items om ze meer te richten op het 
vak Biologie. Voorbeelditems zijn: ‘Ik vind de lessen Biologie leuk’, ‘Tijdens het maken van 
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opdrachten voor Biologie kan ik zelf bepalen hoe ik het doe’, en ‘ Bij Biologie kan ik kiezen waar 
ik aan werk’. Ook hier wordt geantwoord op een 5-punts Likert schaal die loopt van ‘helemaal 
mee oneens’ (1) tot ‘helemaal mee eens’(5). 
 
Instrumenten voor aanvullende variabelen 
In diverse onderzoeken (bijvoorbeeld Meijer & van Eck, 2008) wordt alleen de intrinsieke 
motivatie gemeten, vaak met de vragenlijst van Ryan en Deci. Na interviews met docenten en 
naslag van literatuur, is besloten om meer explorerende variabelen op te nemen om de (effect-
)meting uit te breiden en mogelijk te versterken.  
 
Naast de intrinsieke motivatie van leerlingen wordt de leerling-tevredenheid over het 
aangeboden onderwijs als geheel getoetst. De leerling-tevredenheid geeft weer in welke mate 
het aangeboden onderwijs van invloed is op de ervaren aantrekkelijkheid van het onderwijs voor 
leerlingen, wat het leren bevordert. De tevredenheid wordt gemeten met de Faces Measure, 
een schaal van Kunin (1998). Uit onderzoek is gebleken dat deze schaal de algehele 
tevredenheid beter vaststelt dan tientallen losse vragen over tevredenheid. De schaal bestaat 
uit 5 verschillende gezichten van heel blij tot heel ongelukkig, waarbij 1 laag is en 5 hoog.  
 
Als het gaat inputvariabelen voor leerresultaten, dan geven docenten aan dat motivatie 
weliswaar van groot belang is, maar dat bepaalde leerling-kenmerken en –voorkeuren ook een 
rol spelen. Daarbij wordt gedacht aan self-efficacy, wat omschreven kan worden als het (zelf-) 
vertrouwen om te slagen voor een taak, vak of opleiding; aan zelfsturend vermogen, wat gericht 
is op controle en aanpak; aan perceptie prestatie, ofwel hoe de leerling de eigen prestatie 
beoordeelt en aan werken in een groep, wat de voorkeur om samen te werken in kaart brengt. 
Hieronder worden de schalen kort beschreven, met verwijzing naar de literatuur. De 
aanvullende variabelen hebben links met het werk van Ryan & Deci (2000). Self-efficacy is niet 
hetzelfde, maar verwant aan Ryan & Deci's behoefte aan Competentie; Zelfsturend vermogen 
verwant aan de behoefte aan Autonomie en Werken in een groep verwant aan de behoefte aan 
Sociale verbondenheid. 
De aanvullende variabelen worden meegenomen in het onderzoek als achtergrondinformatie en 
kunnen tevens dienen als aanwijzingen voor toekomstig onderzoek.  
 
Self-efficacy. Pintrich en De Groot (1990) hebben een schaal ontwikkeld waarmee self-efficacy 
bij leerlingen onderzocht kan worden. In hun onderzoek toonden zij aan dat self-efficacy en 
zelfsturend vermogen voorspellers zijn van leerresultaten. Voor de doelgroep van leerlingen in 
het huidige onderzoek is de formulering van enkele vragen aangepast. De schaal bestaat uit 9 
items. Voorbeelditems zijn: ‘Ik verwacht goed te presteren vergeleken met andere leerlingen die 
deze opleiding volgen’, ‘Ik ben er zeker van dat ik de stof kan begrijpen die in deze opleiding 
onderwezen wordt’, ‘Ik weet dat ik in staat ben de lesstof van deze opleiding te leren’. De 
antwoordmogelijkheden gaan van helemaal mee oneens (1) naar helemaal mee eens (5).  
 
Zelfsturend vermogen. Deze schaal is naar aanleiding van het onderzoek van Pintrich & De 
Groot (1990) door Beteor ontwikkeld en toegepast in eerder Kennisnet onderzoek. De 11 
vragen hebben betrekking op controle en op aanpak. Voorbeelditems zijn. ‘Ik heb mijn 
schoolwerk voor mijn gevoel onder controle’, ‘Ik maak een planning van mijn schoolwerk’, ‘ Ik 
heb geen idee hoe ik moet werken om op tijd klaar te zijn’ (omkeervraag). De 
antwoordmogelijkheden zijn helemaal mee oneens (1) tot helemaal mee eens (5).  
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Perceptie prestatie. Deze schaal van 8 vragen is door Beteor ontwikkeld, en vervolgens 
toegepast in eerder Kennisnet onderzoek, om een gevoel te krijgen voor de leerling-beoordeling 
van eigen prestatie. Voorbeeldvragen: ‘Vergeleken met andere leerlingen vind ik dat ik goed 
presteer’, ‘Ik ben tevreden over mijn cijfers’, ‘De opdrachten die we in de projecten uitvoeren 
passen goed bij wat we al weten’. De antwoordmogelijkheden zijn helemaal mee oneens (1) tot 
helemaal mee eens (5).  
 
Werken in een groep. Deze schaal van 4 vragen is door Beteor ontwikkeld voor dit onderzoek 
om voorkeuren voor groepswerk in kaart te brengen. Op basis van bestaande literatuur omtrent 
samenwerken en samenwerkend leren (onder andere Yamarik, 2007) zijn er enkele items 
geformuleerd om de preferentie om te werken in een groep vast te stellen. Voorbeelditems zijn: 
‘Ik vind het moeilijk om in een groep te werken’ en ‘Door groepswerk vind ik het leuker om te 
leren’. 
 

De leerresultaten 
De leerresultaten worden op verschillende manieren onderzocht. In aanvang door van beide 
groepen het gemiddelde cijfer voor Biologie van het lopende schooljaar tot aan het moment van 
de game-based periode op te vragen. Vervolgens zullen de beide groepen dezelfde voortoets 
maken. Op deze manier kunnen verschillen tussen de groepen voorafgaand aan het onderzoek 
onderzocht worden. De leerresultaten tijdens en na afloop van de game-based periode worden 
bepaald door de cijfers te verzamelen die behaald worden voor een standaard kennistoets en 
voor het proces van werken, voor zowel de experimentele als de controle groep. 
 
Daarnaast wordt een aantal weken na de opdrachten een toets gegeven aan beide groepen om 
te kijken hoeveel de leerlingen nog weten van de opdrachten die zij gemaakt hebben. Deze 
toets wordt onverwacht gegeven, om te voorkomen dat leerlingen zich gaan voorbereiden.  
 
Tot slot zullen de docenten tijdens de game-based periode de leerlingen van beide groepen 
beoordelen op hun werkhouding. De docenten zullen letten op de mate van zelfstandigheid, 
planningsvaardigheden, zorgvuldigheid en time management in de les. Op basis van de 
beoordeling op deze vier aspecten zal een algemene beoordeling voor werkhouding worden 
vastgesteld door de docent. 
 

3.5 Deelnemers 
Van het Da Vinci College worden leerlingen van HAVO 4 betrokken in het onderzoek. Het gaat 
om 3 klassen met in totaal 79 leerlingen (met een verdeling van 29, 28 en 22 leerlingen per 
klas).  
 

Experimentele en Controle-groepen 
Twee klassen (29 en 22 leerlingen) vormen de experimentele conditie (game-based learning) 
en 1 klas (28 leerlingen) de controleconditie. Hiermee is de controle groep kleiner dan de 
experimentele groep. Daar staat tegenover dat met deze indeling van twee klassen in de 
experimentele conditie het risico van een mogelijk klas-effect verminderd wordt.  
 



24 

 

 

Een andere toevoeging is dat de twee experimentele klassen elk door een andere docent 
worden begeleid. Hiermee wordt uitgegaan van de aanname dat het succes van de interventie 
niet afhankelijk is van de docent die betrokken is bij de uitvoering van de game.  
Met andere woorden: door de experimentele groep te vergroten en door het aantal docenten 
voor de experimentele groep te vergroten, worden de mogelijkheden verruimd om game-
effecten binnen deze groep te onderzoeken. 
 
Docent A begeleidt 1 experimentele en 1 controle groep, Docent B begeleidt de andere 
experimentele groep. De leerstof voor het vak Biologie is gelijk voor alle groepen, alleen het 
proces van leren is anders door middel van de game De Onderzoeksgroep.  
 
In de experimentele conditie worden leerlingen ingedeeld in groepen van 4 leerlingen.  
De docent deelt de groepen in. Het Competentieformulier is een standaardonderdeel van het 
spel. Aan de hand van een door de docent gemaakte competentie- en vragenlijst, deelt de 
docent de groepen in. 
 

3.6 Procedure 
De data is verzameld bij de groepen volgens onderstaand schema. 
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Onderzoeksopzet voor zowel de experimentele als controlegroep 
 
Leerlingen 

Periode ����  April 2010 Mei 2010  
(halverwege 
gameperiode) 

Juni 2010 
(1 week na afloop game) 

September 2010  
(na zomervakantie) 

Beschrijving 
 

Experimentele groep: 
bestudering documenten 
en game. 

Experimentele groep: 
observaties 

Experimentele groep: 
interviews leerlingen en 
docenten 
 

 

(Intrinsieke) Motivatie  Voormeting A 
(webvragenlijst): 
- Intrinsic Motivation 
Inventory 
- IMI Plus - Biologie 
- Faces Measure 

Meting B 
(webvragenlijst): 
- Intrinsic Motivation 
Inventory 
- Faces Measure 

Meting C 
(webvragenlijst): 
- Intrinsic Motivation 
Inventory 
- IMI Plus - Biologie 
- Faces Measure 
 

Meting D  
(webvragenlijst): 
- Intrinsic Motivation 
Inventory  
- IMI Plus - Biologie 
- Faces Measure 
 

Leerresultaten 
 

Voormeting A 
Gemiddeld cijfer per 
leerling voor biologie in 
schooljaar 2009/2010 

 Meting C 
- cijfers op de kennistoets  
  (EG + CG) 
- geldbedrag uit game (EG)     
(Gebaseerd op het aantal 
juiste antwoorden op quiz-
vragen) 
 

Meting D 
Toets: herhaling van deel 
vragen uit kennistoets   
 

Controle-variabelen Voormeting A  
(webvragenlijst): 
- Self-efficacy 
- Zelfsturend vermogen 
- Perceptie prestatie 
- Gender 
 

Meting B 
(webvragenlijst): 
- Werken in groepen 

Meting C 
(webvragenlijst): 
- Zelfsturend vermogen 
- Perceptie prestatie 
- Werken in groepen 

Meting D 
(webvragenlijst): 
- Self-efficacy  
- Zelfsturend vermogen 
- Perceptie prestatie 
 

EG = Experimentele groep (game-based situatie) 
CG = Controlegroep (klassikale situatie)
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4.  Resultaten 

4.1  Samenvatting resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Het hoofdstuk is op te 
delen in een kwantitatief deel en een kwalitatief deel. Het kwalitatieve deel is een beschrijving 
van de uitvoering van het spel zoals dat door leerlingen en docenten is ervaren. Dit komt vanaf 
paragraaf 4.5 aan de orde. Het kwantitatieve deel beslaat de rendementsvraag van dit 
onderzoek. De hoofdpunten van de kwantitatieve resultaten worden in deze paragraaf 
samengevat:  
 
Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de experimentele groep en de 
controlegroep voor intrinsieke motivatie of voor aanvullende variabelen.  
 
Bij aanvang van het onderzoek bleek dat de twee experimentele klassen bij aanvang van het 
onderzoek significant van elkaar verschilden voor wat betreft het gemiddelde cijfer voor Biologie 
(in het lopende schooljaar). De experimentele klas van Docent A scoorde hoger dan de 
experimentele klas van Docent B. Hetzelfde geldt in mindere mate (want net niet significant) 
voor het cijfer op de Voortoets. Bij de bestudering van leerresultaten is er derhalve een 
onderscheid gemaakt tussen de twee experimentele groepen (in plaats van het hanteren van 
één grote experimentele groep). De twee experimentele groepen vertoonden bij aanvang van 
het onderzoek geen significante afwijkingen ten opzichte van de controlegroep. 
 
Als er gekeken wordt naar het effect van de interventie in termen van leerresultaten tijdens en 
na het onderzoek, dan blijkt het volgende. De experimentele groep van Docent A scoort 
significant hoger dan de controlegroep op de onderdelen Procescijfer, Eindcijfer en Natoets. De 
andere experimentele groep (B) vertoont geen significant verschil met de controlegroep. De 
experimentele groep B scoort significant lager dan de experimentele groep A voor alleen het 
Procescijfer. De kennisachterstand bij aanvang van het onderzoek van experimentele groep B 
blijkt niet meer te bestaan bij Eindtoets en Natoets. 
 

4.2  Respons en betrouwbaarheid 
Voor de analyse van de verzamelde data zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
analysemethoden toegepast. Multivariate variantie-analyse, betrouwbaarheidsanalyse, 
factoranalyse en t-toetsen zijn toegepast. De analyses zijn uitgevoerd met SPSS 18.0. 
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Tabel 2: Verdeling steekproef leerlingen en docenten experimentele en controle groep en 
responspercentages 

Da Vinci college  
 

N Aantal 
leerlingen 
Meting A 

Aantal 
leerlingen 
Meting B 

Aantal 
leerlingen 
Meting C 

Aantal 
leerlingen 
Meting D 

 Experimentele groep    

Havo 4, Docent A  29 29 (100%) 28 (97%) 26 (87%) 25 (86%) 

Havo 4, Docent B   17   16 (94%)   14 (92%)    8 (47%)   12 (71%) 

 Controle groep    

Havo 4, Docent A 27 25 (93%) 24 (89%) 20 (74%) 17 (74%) 

Totaal experimentele 
groep 

46 45 42 34 37 

Totaal controle groep 27 25 24 20 17 

Totaal 73 70 66 54 54  

 

In bovenstaande tabel is de verdeling van de steekproef over de leerlingen en docenten en 
groep te zien. Ook de responspercentages zijn in de tabel opgenomen. De respons op de 
eerste twee metingen is hoog, gemiddeld 90%, en op de laatste twee metingen gemiddeld 75%. 
Vanuit de literatuur van de sociale wetenschappen is bekend dat, zeker wanneer er meer 
meetmomenten zijn, de respons gemiddeld 50% is. De respons op het huidige onderzoek ligt 
daar boven. In Bijlage 4 worden de responspercentages per instrument weergegeven.  
In totaal zijn er 18 leerlingen uitgevallen gedurende het onderzoek. De redenen hiervoor zijn 
divers: uitval door ziekte, door het bekend worden van het al dan niet overgaan naar het 
volgende leerjaar waardoor leerlingen niet op school waren of het overstappen naar een andere 
opleiding. De uitval van leerlingen is af te lezen uit de respons op de vier metingen. Op Meting 
D is de absolute respons 16 respondenten lager dan bij Meting A: een daling van 23%. 
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Tabel 3:  Betrouwbaarheid van de gebruikte schalen in de vragenlijsten voor leerlingen 

 
 Meting A Meting B Meting C Meting D Aantal items 

Gender 1 item - - - 1 

Intrinsic  Motivation 
Inventory (IMI) 

.89 .86 .79 .86 24 

IMI Plus - Biologie .90 - .88 .93 24 

Faces Measure 1 item 1 item 1 item 1 item 1 

Self-efficacy .89 - - - 9 

Zelfsturend vermogen .77 - .59 .65 11 

Perceptie prestatie .70 - .75  .89        8 (-1)* 

Werken in een groep - .84 .84  4 

* Op basis van betrouwbaarheidsanalyse is besloten om 1 of 2 items weg te laten uit de desbetreffende 
schaal. 

 
De betrouwbaarheid van de schalen is gemeten door het vaststellen van de Cronbach alpha 
waarde van de schaal. Zowel de Cronbach alpha waarden van de schalen op de verschillende 
metingen als het aantal items van de schalen zijn weergegeven in Tabel 3. Voor voldoende 
betrouwbaarheid wordt een Cronbach alpha waarde van .7 of hoger gehanteerd. In de tabel is 
te zien dat de betrouwbaarheid van alle schalen boven de waarde van .7 zit, met uitzondering 
van de schaal zelfsturend vermogen op Meting C en D. Omdat een Cronbach alpha waarde 
gevoelig is voor het aantal items in een schaal, en daardoor laag uit kan vallen in een schaal 
met een laag aantal items, kan er voor een schaal met een lage Cronbach alpha waarde nog 
gekeken worden naar de correlatie tussen de items. Echter, ook de inter-item correlaties tussen 
de items van zelfsturend vermogen op meting C en D vielen niet allemaal binnen de norm van 
.2 en .4. Er is besloten om zelfsturend vermogen gemeten op Meting C en D niet mee te nemen 
in verdere analyses, waarna er zes inhoudelijke variabelen overblijven.  
 
Op de volgende pagina is eveneens de correlatietabel van de variabelen in Meting A 
weergegeven om inzicht te krijgen in de samenhang tussen de variabelen. 
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Tabel 4:  Correlatietabel variabelen Meting A  

  1 2 3 4 5 6 7 

1. Gender -       

2. Intrinsic Motivation 
Inventory (IMI) 

-.04 -      

3. IMI plus – Biologie .01 .65** -     

4. Faces .13 .56** .35** -    

5. Zelfsturend 
vermogen 

-.08 .51**  .30* .41** -   

6. Self-efficacy -.11 .63** .40** .30* .53** -  

7.  Perceptie Prestatie -.05 .67** .42** .35** .48** .63** - 

* p < .05 
** p < .01 

 
In deze tabel is te lezen hoe de verschillende variabelen in het onderzoek met elkaar correleren. 
Vooral de intrinsieke motivatie van leerlingen hangt samen met andere variabelen in het 
onderzoek; zoals de intrinsieke motivatie met betrekking tot het vak Biologie, de perceptie van 
de eigen prestatie, de waargenomen eigen competentie (self-efficacy) en de tevredenheid van 
leerlingen.  
 

4.3  Intrinsieke motivatie en aanvullende variabelen 

4.3.1 Intrinsieke motivatie en tevredenheid 

Samengevat komt het volgende beeld naar voren: op de vier meetmomenten worden er geen 
significante verschillen gevonden tussen de experimentele en controle groep voor wat betreft de 
motivatie en tevredenheid van leerlingen.  

Op Meting B blijkt dat de intrinsieke motivatie van zowel de experimentele groep als de controle 
groep licht stijgt. De tevredenheid van de leerlingen in de experimentele groep stijgt terwijl die 
van leerlingen in de controle groep daalt. In Meting C zet de stijging in intrinsieke motivatie door 
voor zowel de experimentele groep als voor de controle groep. De tevredenheid stijgt ook voor 
beide groepen op Meting C. Meting D laat zien dat de intrinsieke motivatie voor de 
experimentele groep daalt terwijl de intrinsieke motivatie voor de controle groep verder stijgt. De 
tevredenheid op het moment van Meting D daalt in beide groepen.  
De verschillende metingen in de experimentele en controle groep met betrekking tot intrinsieke 
motivatie zijn weergegeven in Figuur 3 en de metingen met betrekking tot tevredenheid zijn 
weergegeven in Figuur 4. 
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Figuur 3: Intrinsieke motivatie per meetmoment voor experimentele en controle groep 

 

 
Uit analyse blijkt dat de intrinsieke motivatie van de leerlingen geen significante stijging of daling 
laat zien over tijd. De stijging in intrinsieke motivatie tussen meting B en C in de experimentele 
groep is net niet significant met een p-waarde van .051, maar het is wel een betekenisvolle 
stijging. Bij de controlegroep is er geen significante verandering in intrinsieke motivatie over tijd. 
De resultaten van de analyse staan weergegeven in Tabel 5. 
 
Tabel 5:  De resultaten van de paired-samples T-test voor de verschillen in intrinsieke 

motivatie binnen de experimentele en controle groep over tijd. 

 Experimentele groep  
 

 Controle groep  

 
t p 

  
t 

 
p 

Meting A – Meting B -1.86 .070  -1,18 .250 

Meting B – Meting C -2.03 .051  -.10 .923 

Meting C – Meting D 1.08 .289  -1,55 .148 

 

 

 



31 

 

 

Figuur 4:  Tevredenheid per meetmoment voor experimentele en controle groep 

 

 
Voor de variabele tevredenheid is ook een paired-samples T-test uitgevoerd, waaruit blijkt dat 
de tevredenheid van de leerlingen niet significant verandert tussen de verschillende metingen 
binnen de experimentele groep en de controle groep. Zie Tabel 6. 
 
 
Tabel 6:  De resultaten van de paired-samples T-test voor de verschillen in tevredenheid 

binnen de experimentele en controle groep over tijd. 

 Experimentele groep  
 

 Controle groep  

 
t p 

  
t 

 
p 

Meting A – Meting B -.361 .720  .00 1.000 

Meting B – Meting C -.828 .414  -.567 .578 

Meting C – Meting D .000 1.000  1.897 .082 
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Om de invloed van de verschillende condities (controle/experimenteel) op de factor 
tevredenheid en de factor intrinsieke motivatie te analyseren gedurende de vier meetmomenten 
is er een mixed between-within ANOVA uitgevoerd. De analyse laat zien dat er geen 
significante interactie is tussen type groep (experimenteel/controle) en meetmoment. Dit wil 
zeggen dat de variabelen elkaar niet beïnvloeden en er dus gekeken kan worden naar de 
losstaande hoofdeffecten. 
Bij de hoofdeffecten is er geen substantieel hoofdeffect voor tijd. Beide groepen laten geen 
significante verandering zien in de scores op de vier meetmomenten. Als er gekeken wordt naar 
de effecten voor intrinsieke motivatie vergeleken tussen de twee groepen over tijd, wordt er 
geen significant effect gevonden. Het effect voor tevredenheid is vergeleken tussen de twee 
groepen over tijd ook niet significant. Dit laat zien dat er geen verschillen zijn tussen de groepen 
in de scores voor intrinsieke motivatie en tevredenheid over de verschillende meetmomenten. 
De resultaten van de analyse zijn weergegeven in Tabel 7. 
 
Met andere woorden, deze analyse laat zien dat er over de verschillende meetmomenten heen 
geen significante verschillen zijn tussen de experimentele en controle groep wat betreft 
intrinsieke motivatie en tevredenheid.  

Tabel 7:  Resultaten mixed between-within ANOVA vergelijking experimentele en controle 
groep met tijd van meting 

 Wilks Lambda F df p partial eta squared 

Tijd .896 .751 6,30 .613 .131 

Tijd*Groep .780  1.41 6,30 .243 .22 

Intrinsic  
Motivation 
Inventory (IMI) 

 .000 1,35 .994 .000 

Faces Measure  .018 1,35 .894 .001 

 

4.3.2 Alle variabelen uit het vragenlijstonderzoek 

In Tabel 8 tot en met Tabel 11 zijn de resultaten weergegeven van de analyses op de 
vergelijking van scores van de experimentele groep en de controle groep op de verschillende 
variabelen per meetmoment. De resultaten geven aan dat er kleine, niet-significante verschillen 
zijn tussen de experimentele groep en de controle groep voor de variabelen op de verschillende 
meetmomenten.  
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Tabel 8:  Resultaten t-toets vergelijking experimentele en controle groep Meting A  

 Experimentele groep 
(n=45) 

 Controle groep  
(n=25) 

  

  
Gem. 

 
SD 

  
Gem. 

 
SD 

 
t 

 
p 

Intrinsic Motivation Inventory 
(IMI) 

3.07 .59  3.15 .45 -.92 .359 

IMI plus - Biologie 3.29 .58  3.41 .49 -.90 .369 

Faces Measure 3.61 1.02  3.83 .89 -.93 .358 

Zelfsturend Vermogen 2.62 .50  2.68 .41 -.52 .604 

Self-efficacy 3.29 .68  3.45 .45 -1.13 .261 

Perceptie prestatie 3.21 .53  3.39 .50 -1.43 .158 

 
 
Tabel 9:  Resultaten t-toets vergelijking experimentele en controle groep Meting B  

 Experimentele groep 
(n=42) 

 Controle groep  
(n=24) 

  

  
Gem. 

 
SD 

  
Gem. 

 
SD 

 
t 

 
p 

Intrinsic Motivation Inventory 
(IMI) 

3.22 .40  3.22 .41 -.00 .999 

Faces Measure 3.83 .96  3.71 .75 .55 .585 

Werken in een groep 3.36 .84  3.27 .68 .42 .675 
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Tabel 10:  Resultaten t-toets vergelijking experimentele en controle groep Meting C  

 Experimentele groep 
(n=34) 

 Controle groep  
(n=18) 

  

  
Gem. 

 
SD 

  
Gem. 

 
SD 

 
t 

 
p 

Intrinsic Motivation Inventory 
(IMI) 

3.34 .36  3.24 .30 1.04 .304 

IMI plus - Biologie 3.49 .46  3.43 .35 .46 .649 

Faces Measure 4.00 .83  3.94 .80 .23 .818 

Perceptie prestatie 3.38 .47  3.30 .36 .60 .549 

Werken in een groep 3.36 .78  3.31 .58 .23 .821 

 

Tabel 11:  Resultaten t-toets vergelijking experimentele en controle groep Meting D  

 Experimentele groep 
(n=34) 

 Controle groep  
(n=20) 

  

  
Gem. 

 
SD 

  
Gem. 

 
SD 

 
t 

 
p 

Intrinsic Motivation Inventory 
(IMI) 

3.24 .35  3.33 .34 -.83 .411 

IMI plus - Biologie 3.36 .53  3.38 .37 -.16 .873 

Faces Measure 3.81 .65  3.72 .67 .43 .669 

Self-efficacy 3.45 .48  3.35 .50 .69 .493 

Perceptie prestatie 3.38 .50  3.33 .53 .31 .760 

 

4.4  Leerresultaten van leerlingen  

4.4.1 Verschillen tussen de experimentele groepen 

Tabel 12 toont de verschillen tussen de scores van de leerlingen van de twee experimentele 
groepen op leerresultaten. Uit deze gegevens komt naar voren dat de experimentele groep van 
Docent A structureel hoger scoort dan de experimentele groep van Docent B, hoewel dat enkel 
significant is bij het gemiddelde cijfer voor Biologie (in het lopende leerjaar) en bij het 
procescijfer (het cijfer voor het spel bij de experimentele groep). Dit laat onder andere zien dat 
de experimentele groep van Docent B met een achterstand in kennis begon aan het onderzoek.  
Bij het cijfer op de voortoets komt er ook een verschil naar voren. Hoewel niet significant, is dit 
verschil wel betekenisvol.  
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Vanwege deze verschillen tussen de twee experimentele groepen voor de leerresultaten, zal bij 
het bespreken van de leerresultaten van leerlingen er telkens een vergelijking gemaakt worden 
tussen de experimentele groep van Docent A en de controle groep, en de experimentele groep 
van Docent B en de controle groep.5  
 
Tabel 12:  Resultaten t-testen van de verschillen in scores van leerlingen in de 

experimentele groep van Docent A en Docent B. 
 

 Experimentele 
groep Docent A 
(n=29) 

 Experimentele 
groep Docent B 
(n=16) 

  

  
Gem. 

 
SD 

  
Gem. 

 
SD 

 
t 

 
p 

Cijfer Voortoets 5.21 1.72  4.25 1.13 2.00 .052 

Cijfer Biologie gemiddeld 6.65 .65  6.19 .84 2.03 .049* 

Cijfer Toets 5.56 1.27  5.46 1.55 .22 .824 

Cijfer Proces 8.37 .79  7.5 1.38 2.69 .010* 

Eindcijfer 6.96 .80  6.5 1.16 1.57 .123 

Cijfer Natoets 5.80 1.42  5.39 1.29 .91 .371 

* p < .05 
Note: het Eindcijfer is berekend na optelling van het cijfer voor het Proces en het cijfer voor de Toets. 

 

4.4.2 Voortoets 

Om te onderzoeken of de experimentele groepen en controle groep voorafgaand aan de game-
based learning periode van elkaar verschillen, zijn de cijfers op de voortoets en het gemiddelde 
cijfer voor Biologie met elkaar vergeleken. De resultaten van deze analyses worden in de 
tabellen hieronder weergegeven. 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

5
 Analyse toont aan dat de twee experimentele groepen niet significant van elkaar verschillen op variabelen in de 

vragenlijst. Als het gaat om de variabelen in de vragenlijst, zullen de twee experimentele groepen als één groep 
gezien worden. 
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Tabel 13:  De cijfers van leerlingen voor Biologie voortoets (game-based learning periode) 
en het gemiddeld cijfer voor Biologie, voor de experimentele groep (Docent A) en 
controle groep vergeleken. 

 
 Experimentele groep A  Controle groep   

 Gem SD  Gem SD t p 

Cijfer 
Voortoets 

5.21 1.72  4.84 1.37 .86 .396 

Cijfer 
gemiddeld 
Biologie 

6.65 .65  6.63 .84 .10 .923 

Note: Cijfer is een rapportcijfer tussen 1 en 10. 

 
 
Tabel 14:  De cijfers van leerlingen voor Biologie voortoets (game-based learning periode) 

en het gemiddeld cijfer voor Biologie, voor de experimentele groep (Docent B) en 
controle groep vergeleken. 

 

 Experimentele groep B 
 

 Controle groep   

 Gem SD  Gem SD t p 

Cijfer 
Voortoets 

4.25 1.13  4.84 1.37 -1.44 .159 

Cijfer 
gemiddeld 
Biologie 

6.19 .84  6.63 .84 -1.63 .112 

Note: Cijfer is een rapportcijfer tussen 1 en 10. 

 
Uit bovenstaande tabel is te lezen dat het gemiddelde cijfer op de voortoets voor zowel beide 
experimentele groepen als de controle groep een onvoldoende is: voor de experimentele groep 
van Docent A is dit cijfer een 5,2 en voor Docent B een 4,3. Als de cijfers van de experimentele 
groepen worden vergeleken met het gemiddelde cijfer op de voortoets van de controle groep 
(4,8), blijkt dat deze verschillen niet significant zijn. Het gemiddelde cijfer voor Biologie tot aan 
de game-based periode is voor beide groepen een voldoende; voor de experimentele groep van 
Docent A een 6,7 en Docent B een 6,2 op een schaal van 1 tot 10. Vergeleken met het 
gemiddelde cijfer Biologie voor de controle groep, namelijk een 6,6, blijkt dit verschil ook niet 
significant te zijn. Hierbij komt wel naar voren dat de experimentele groep van Docent A hoger 
scoort dan de controle groep, terwijl de experimentele groep van Docent B lager scoort dan de 
controle groep op deze leerresultaten aan het begin van de game-based periode. 
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Met andere woorden: voorafgaand aan de game-based learning periode verschilden de 
experimentele groepen niet significant van de controle groep op hun cijfer voor de voortoets 
noch op het gemiddelde cijfer voor Biologie tot dan toe. De experimentele groep van Docent B 
heeft een achterstand op de experimentele groep van Docent A. 

4.4.3 Leerresultaten game-based learning versus controleconditie 

De experimentele groepen hebben de leerstof (Hoofdstuk 9) aangeboden gekregen via de 
game-based learning opdracht (De Onderzoeksgroep) en de controle groep heeft dezelfde stof 
klassikaal behandeld gekregen. In deze periode zijn gegevens verzameld om de leerresultaten 
van leerlingen in kaart te brengen. In Tabel 15 is de vergelijking tussen de experimentele groep 
van Docent A en de controle groep weergegeven en in Tabel 16 de vergelijking tussen de 
experimentele groep van Docent B en de controle groep. 
 
Tabel 15:  De cijfers van leerlingen van de experimentele groep (Docent A) en controle 

groep voor de verschillende toetsen vergeleken. 
 
 Experimentele groep A  Controle groep   

 Gem SD  Gem SD t p 

Cijfer 
kennistoets 

(juli 2010) 

5.56 1.27  5.12 1.55 1.13 .264 

Cijfer  
proces 
(juli 2010) 

8.37 .79  7.29 2.16 2.50 .016* 

Eindcijfer6  
(juli 2010) 

6.96 .80  6.21 1.45 2.39 .020* 

Cijfer 
natoets 

(sept 2010) 

5.80 1.42  4.87 1.74 2.11 .040* 

Note: Cijfer is een rapportcijfer tussen 1 en 10. 
* p < .05 

 
In bovenstaande tabel is te zien dat de leerlingen in de experimentele groep van Docent A een 
significant hoger procescijfer hebben gehaald (cijfer 8,4) vergeleken met leerlingen in de 
controle groep (cijfer 7,3). Ook is te zien in deze tabel dat leerlingen in deze experimentele 

                                                 

 

6
 Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door de kennistoets. De andere 50% wordt bepaald door de beoordeling die 

voor het proces van werken gegeven is. Voor de experimentele groepen is gekeken naar de inzet voor de onderdelen 
van de game (resulterend in een game-score of munten) en voor de controle groep is gekeken naar de inzet voor de 
klassikale opdracht en de uitvoer van practica.  
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groep een significant hoger eindcijfer hebben gehaald (cijfer 7,0), dan de leerlingen in de 
controle groep (cijfer 6,2). Daarnaast is te zien dat leerlingen in deze experimentele groep een 
significant hoger cijfer halen op de natoets (cijfer 5,8), dan de leerlingen in de controle groep 
(cijfer 4,9). Op het cijfer voor de kennistoets scoort de experimentele groep van Docent A 
weliswaar een hoger cijfer dan de controle groep, maar dit verschil is niet significant.  
 
Tabel 16:  De cijfers van leerlingen van de experimentele groep (Docent B) en controle 

groep voor de verschillende toetsen vergeleken. 
 
 Experimentele groep B  Controle groep   

 Gem SD  Gem SD t p 

Cijfer 
kennistoets 

(juli 2010) 

5.46 1.55  5.12 1.55 .68 .500 

Cijfer  
proces 
(juli 2010) 

7.50 1.38  7.29 2.16 .35 .731 

Eindcijfer  
(juli 2010) 

6.50 1.16  6.21 1.45 .67 .508 

Cijfer 
natoets 

(sept 2010) 

5.39 1.29  4.87 1.74 .93 .359 

Note: Cijfer is een rapportcijfer tussen 1 en 10. 

 
In bovenstaande tabel is te zien dat de leerlingen uit de experimentele groep van Docent B een 
iets hoger gemiddelde behalen op alle cijfers vergeleken met de controle groep. Opvallend is 
dat deze verschillen niet significant zijn. Bij de leerlingen uit de experimentele groep van Docent 
A waren die verschillen voor drie cijfers namelijk wel significant hoger dan de controle groep. 

4.4.4 Verbanden tussen leerresultaten en andere variabelen 

Cijfer voor de eindtoets 
Een aanvullende analyse is uitgevoerd om de voorspellende waarde van het cijfer voor de 
voortoets, van de intrinsieke motivatie en van de tevredenheid op het cijfer van de toets te 
analyseren. De resultaten van de analyse staan weergegeven in Tabel 17. Uit deze analyse 
blijkt er een verschil is tussen de experimentele groepen en controle groep wat betreft deze 
relaties. Voor het cijfer van de voortoets blijkt dat het voor geen van de drie groepen een 
belangrijke voorspeller is van het cijfer op de toets. Daarnaast is er voor de experimentele groep 
van Docent A gevonden dat tevredenheid een belangrijke voorspeller is van het cijfer op de 
toets, terwijl voor de controle groep blijkt dat de intrinsieke motivatie een belangrijke voorspeller 
is van het cijfer op de toets.  
Met andere woorden: leerlingen uit de experimentele groep van Docent A scoren vooral door 
een hogere tevredenheid hoger op het cijfer van de toets. Leerlingen uit de controle groep met 
een hogere intrinsieke motivatie scoren beter op het cijfer van de toets dan leerlingen met een 
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lagere intrinsieke motivatie. Voor de experimentele groep van Docent A lijkt dus met name de 
tevredenheid een voorspellende factor te zijn voor de score op de toets terwijl voor de controle 
groep de motivatie een voorspeller is. 
 
Tabel 17:  Resultaten van de regressieanalyse om de voorspellende waarde van het cijfer 

op de voortoets, intrinsieke motivatie en tevredenheid op het cijfer van de 
eindtoets te analyseren. 

 

 Experimentele 
groep (Docent A)  
 

 Experimentele 
groep (Docent B) 

 Controle groep 

 
t Beta p 

  
t Beta 

 
p 

  
t Beta 

 
p 

Cijfer Voortoets 1.60 .26 .122  .618 .17 .548  1.08 .20 .293 

Intrinsic Motivation 
Inventory (IMI) 

-.40 -.07 .690  -.212 -.09 .836  3.16 .64 .005** 

Faces Measure 3.46 .60 .002**  1.07 .44 .304  -1.46 -.26 .160 

**= p<.01 

 
Werkhouding 
Om meer inzicht te krijgen in het verschil tussen de leerlingen die een voldoende of een 
onvoldoende beoordeling voor hun werkhouding hebben ontvangen, zijn er enkele aanvullende 
analyses uitgevoerd7. De significante resultaten van de t-testen zijn weergegeven voor de 
experimentele groep van Docent A in Tabel 18 en voor de controle groep in Tabel 19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

7
 De beoordelingen van de werkhouding waren alleen beschikbaar voor de experimentele groep van Docent A en de 

controle groep. De beoordelingen van werkhouding voor de experimentele groep van Docent B waren helaas niet 
beschikbaar. 
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Tabel 18:  Resultaten t-testen van de verschillen in scores van leerlingen in de 
experimentele groep (Docent A) met een onvoldoende en voldoende beoordeling 
van werkhouding. 

 
 Beoordeling Werkhouding 

voldoende 
 Beoordeling Werkhouding 

onvoldoende 
  

 Gem SD  Gem SD t p 

Zelfsturend 
vermogen 
Meting A 

2.78 .35  2.46 .48 -2.30 .027* 

IMI plus - 
Biologie  
Meting A 

3.61 .42  3.12 .32 -3.48 .001** 

Werken in 
groepen  
Meting B 

3.19 .68  3.73 .64 2.17 .037* 

Perceptie 
Prestatie  
Meting C 

3.56 .39  2.91 .58 -3.52 .001** 

Note: Cijfer is een rapportcijfer tussen 1 en 10. 
* p < .05 
** p < .01 

 
Bovenstaande tabel betreft de experimentele leerlingen van Docent A. In de tabel is te lezen dat 
de leerlingen uit de experimentele groep die met een voldoende beoordeeld worden door de 
docent gemiddeld hoger scoren op zelfsturend vermogen en intrinsieke motivatie voor het vak 
Biologie op Meting A en perceptie van hun prestatie in Meting C, dan leerlingen die beoordeeld 
worden door de docent met een onvoldoende. Al deze verschillen zijn ook significant bevonden.  
 
Dit wil zeggen dat de inschatting van de docent over de werkhouding van de leerling én de 
beoordeling van de leerling zelf op de betreffende meetmomenten goed op één lijn liggen. 
Leerlingen die met een voldoende beoordeeld worden voor hun werkhouding door de docent, 
geven zelf ook aan dat ze hun prestatie als goed inschatten. Daarnaast laten de resultaten zien 
dat de beoordeling van een docent over de werkhouding van een leerling goed overeenkomt 
met de mate waarin de leerling zichzelf zelfsturend inschat. De resultaten geven ook weer dat 
leerlingen die met een voldoende worden beoordeeld door de leraar, een hoge mate van 
intrinsieke motivatie hebben voor het vak biologie. 
 
Opvallend is dat leerlingen van wie de werkhouding als voldoende wordt beoordeeld, juist laag 
scoren op de variabele Werken in groepen. Leerlingen die een goede werkhouding hebben 
volgens de docent, hebben blijkbaar minder een voorkeur om in een groep te werken dan de 
andere leerlingen. 
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Tabel 19:  Resultaten t-testen van de verschillen in scores van leerlingen in de controle 

groep met een onvoldoende en voldoende beoordeling van werkhouding. 

 
 Beoordeling 

Werkhouding voldoende 
 Beoordeling Werkhouding 

onvoldoende 
  

 Gem SD  Gem SD t p 

Faces 
Measure 
Meting A 

4.17 .39  2.50 .58 -6.61 .000** 

Werken in 
groepen  
Meting B 

2.89 .53  3.83 .63 2.66 .021* 

Perceptie 
Prestatie 
 Meting C 

3.56 .37  2.79 .30 -2.754 .020* 

Note: Cijfer is een rapportcijfer tussen 1 en 10. 
* p < .05 
** p < .01 

 
Uit Tabel 19 is te lezen dat de leerlingen uit de controle groep die voldoende beoordeeld 
worden door de docent gemiddeld hoger scoren op tevredenheid in Meting A en perceptie van 
hun prestatie op Meting C. Deze verschillen zijn ook significant bevonden. Ook laat deze tabel 
zien dat leerlingen die met een voldoende beoordeeld worden door de docent lager scoren op 
werken in groepen in Meting B dan leerlingen die onvoldoende beoordeeld worden door de 
docent.  
 
Dit wil zeggen dat net als bij de experimentele groep de beoordeling van de docent over de 
werkhouding van de leerling en de inschatting van de leerling zelf op de betreffende 
meetmomenten goed op een lijn liggen. Leerlingen die met een voldoende beoordeeld worden 
voor hun werkhouding, geven zelf ook aan dat ze hun prestatie als goed beoordelen. Daarnaast 
laten de resultaten zien dat de beoordeling van de docent over de werkhouding van de leerling 
ook samenhangt met de tevredenheid van de leerling op het moment van de beoordeling. Dit 
geeft aanwijzing dat leerlingen die volgens de docent een goede werkhouding hebben, ook 
meer tevreden zijn dan leerlingen die volgens de docent een minder goede werkhouding 
hebben. Ook in de controle groep komt naar voren dat leerlingen van wie de werkhouding als 
voldoende wordt beoordeeld, juist laag scoren op de vraag of ze het leuk vinden in groepen te 
werken. Leerlingen uit de controle groep die een goede werkhouding hebben volgens de 
docent, vinden het blijkbaar minder prettig om in een groep te werken dan de andere leerlingen. 
 
Het kennisniveau bij aanvang van het onderzoek 
Om meer inzicht te krijgen in het verschil tussen de leerlingen met een voldoende of een 
onvoldoende gemiddeld cijfer voor Biologie aan het begin van de game-based periode, zijn er 
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enkele aanvullende analyses uitgevoerd. In de analyses is geen onderscheid gemaakt naar de 
groepen waarin de leerlingen zitten. De resultaten van de t-testen zijn weergegeven in Tabel 20. 
 
Tabel 20:  Resultaten t-testen van de verschillen in scores van leerlingen voor Perceptie 

Prestatie Meting A, IMI plus - Biologie Meting A en Eindcijfer, vergeleken voor de 
groep met gemiddeld onvoldoende en voldoende cijfer voor Biologie. 

 
 Gemiddeld cijfer 

Biologie voldoende 
 Gemiddeld cijfer Biologie 

onvoldoende 
  

 Gem SD  Gem SD T p 

Perceptie 
Prestatie 
Meting A 

3.35 .51  3.04 .50 -2,10 .039* 

IMI plus -  
Biologie 
Meting A 

3.45 .46  3.02 .66 -2.94 .005** 

Eindcijfer 6,7 1.01  6.1 1.55 -1.95 .055 

Note: Cijfer is een rapportcijfer tussen 1 en 10. 
* p < .05 
** p < .01 

 
Uit deze tabel is te lezen dat de leerlingen die een gemiddeld voldoende cijfer staan voor 
Biologie, hoger scoren voor perceptie van prestatie op Meting A dan de leerlingen die 
gemiddeld een onvoldoende staan voor Biologie. Dit verschil is statistisch significant. Ook is er 
te zien in de tabel dat leerlingen die een gemiddeld voldoende cijfer staan voor Biologie hoger 
scoren op de intrinsieke motivatie voor het vak Biologie op Meting A dan leerlingen die een 
gemiddeld onvoldoende cijfer staan voor Biologie, wat ook een significant verschil is. Er is ook 
een duidelijk verschil te zien in het eindcijfer tussen de groepen leerlingen met een gemiddeld 
voldoende en onvoldoende cijfer voor het vak Biologie. Leerlingen die gemiddeld een voldoende 
cijfer staan voor het vak Biologie halen gemiddeld een eindcijfer van 6,7 terwijl leerlingen die 
gemiddeld een onvoldoende staan voor het vak Biologie gemiddeld een eindcijfer van 6,1 halen. 
Dit verschil is echter net niet significant. 
 
Met andere woorden: leerlingen die een gemiddeld cijfer voldoende stonden voor het vak 
Biologie schatten hun eigen prestatie hoger in aan het begin van de game-based periode dan 
leerlingen met een gemiddeld onvoldoende cijfer voor het vak Biologie. Ook de intrinsieke 
motivatie aan het begin van de game-based periode van leerlingen met een gemiddeld 
voldoende cijfer voor het vak Biologie is hoger. Verder blijkt dat leerlingen die gemiddeld een 
voldoende stonden voor het vak Biologie aan het begin van het onderzoek een hoger eindcijfer 
hebben gehaald. 
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4.5  Resultaten van interviews en observatie 
Om meer zicht te krijgen op de uitvoering van deze onderwijsinnovatie is er naast de 
kwantitatieve data ook kwalitatieve data verzameld. Er is data verzameld over de manier 
waarop leerlingen en docenten dit spel ervaren hebben. Gedurende de onderzoeksperiode zijn 
er interviews gehouden met de twee docenten die betrokken waren bij de uitvoering van game-
based learning en de klassikale lessen. Daarnaast is er kort na afloop van de game-based 
periode een interviewronde gehouden met leerlingen die hadden deelgenomen aan de game. In 
totaal is er met 22 leerlingen gesproken.  
Andere bronnen van informatie zijn de observatie van de uitvoering van de game en het 
bijwonen van een klassikale les door twee onafhankelijke onderzoekers.  
In deze paragraaf worden de resultaten van deze gegevensverzameling weergegeven. 

 4.5.1 Interviews met leerlingen 

Motivatie van de leerlingen 
Nagenoeg alle geïnterviewde leerlingen geven aan dat zij zich gedurende de game-periode 
meer gemotiveerd voelden om de stof te leren dan in een klassikale situatie. 
Veel elementen uit de game vonden zij motiverend: 

− Door de quiz ga je al vroeg in de lesperiode de stof doornemen; je wilt de vragen goed 
beantwoorden en punten/muntjes verdienen (spel- en competitie-element) 

− Je wilt het net zo goed doen als de medeleerlingen, daarom leer je harder en oefen je 
vragen met elkaar 

− Je leert van de manier van leren van medeleerlingen: sommigen maken een samenvatting, 
anderen maken vragen of lezen alleen de tekst 

− Als je de stof aan elkaar moet uitleggen (of in een quiz moet laten zien), dan leer je meer 
dan wanneer je alleen de stof leest, of naar de uitleg van de docent luistert en een toets 
maakt 

 
Prestaties van de leerlingen 
Het merendeel van de geïnterviewde leerlingen denkt dat ze door de game een betere prestatie 
voor dit vak hebben behaald dan in een klassikale situatie. Ze geven aan dat dit komt door de 
ervaring van het eerder en beter geleerd hebben van de stof. Ze verwachten dat ze de stof ook 
langer zullen onthouden, omdat ze er meer mee hebben gewerkt in de game dan ze gewend 
zijn in de traditionele onderwijssituatie.  
Doordat leerlingen eerder in de lesperiode zijn gaan leren (anders doen ze dat pas tegen de 
proefwerkperiode, geven ze aan) hebben ze alle stof al doorgenomen voordat de lesperiode 
eindigt. Het enige wat ze nog hoeven te doen is de stof herhalen. Een aantal leerlingen geeft 
aan dat dit rust geeft en het gevoel ‘het onder controle te hebben’. Er is ook minder sprake van 
een ‘trade-off’ tussen het leren voor dit vak en voor andere vakken vlak voor de 
proefwerkperiode.  
Door de elementen in de game kunnen leerlingen al 50% van hun eindcijfer verdienen. Het 
resultaat op de toets is de andere 50%. Meerdere leerlingen geven aan dat ze hierdoor rust en 
tevredenheid ervaren (een deel van het cijfer is al binnen voordat de toets komt) en enkele 
leerlingen denken dat ze hierdoor een hoger cijfer kunnen halen.  
Naast allerlei positieve effecten wordt ook een negatief effect genoemd. Enkele leerlingen die 
zeggen altijd een hoog cijfer te scoren voor Biologie, denken dat ze door de game en het 
groepswerk minder goed zullen scoren. Bij de quiz weten zij alle antwoorden, maar hun 
groepsleden niet en daardoor gaat hun cijfer omlaag. Ze wekken de suggestie dat vooral de 
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gemiddelde en zwakke leerlingen profijt zullen hebben van de game en de sterke leerlingen niet 
zozeer. Ze vinden het wel een erg leuke game en zouden het vaker willen doen, mits de 
groepsindeling en normering veranderd wordt. Voor deze groep leerlingen zou het prettiger zijn 
als ze zelf de groepen kunnen samenstellen. 
Onderdeel van de game is dat leerlingen werken in groepen. Ze werken niet individueel of in 
tweetallen (zoals doorgaans in een klassikale situatie) maar in groepen van 4 leerlingen.  
De leerlingen geven verschillende reacties op dit groepswerk. Een deel ervaart het als leuk en 
positief (dit hangt met name af van hoe goed de groepsleden hun best doen om goed te 
scoren); een ander deel vindt het niet helemaal positief. Als groepsleden niet goed meedoen 
(om verschillende redenen; geen zin, blijven dit jaar zitten en zijn niet gemotiveerd, of hebben te 
weinig tijd), dan is het niet eenvoudig om hen daar op aan te spreken. Dat komt door praktische 
redenen; ze zien de andere leerlingen alleen bij het vak Biologie (dus een beperkt aantal 
lesuren per week), of door inhoudelijke redenen; ze vinden het lastig om elkaar aan te spreken 
of gedrag. Opvallend is bijvoorbeeld dat leerlingen vertellen dat ze na afloop van het quizzen 
alleen met elkaar bespreken welke vragen ze wel en niet wisten, maar niet dat anderen beter 
hadden moeten leren om een hogere score te kunnen halen.  
 
Zelfstandig leren 
Vrijwel alle geïnterviewde leerlingen zeggen dat zij het prettig vonden om zelfstandig aan de 
slag te kunnen gaan. Ze konden hun eigen leertempo volgen en veel leerlingen lukte het om 
binnen schooltijd alles af te werken, zodat er geen huiswerk over bleef. Voorwaarde was wel dat 
alles klaar stond (bij een practicum) of dat de docent beschikbaar was (voor quizvragen). Bij de 
interviews bleek dat Docent A veel meer op de schoollocatie beschikbaar was voor de 
leerlingen dan Docent B, die ook op een andere locatie werkte. 
Ongeveer de helft van de geïnterviewde leerlingen heeft een andere manier van leren 
toegepast dan zij doorgaans toepassen. Ze lazen de stof, dachten zelf na over mogelijke 
quizvragen, stelden elkaar moeilijke vragen of legden de stof aan elkaar uit. Buiten game-based 
learning beperkten zij zich tot het lezen van de stof en eventueel vragen uit het boek maken. 
Enkele leerlingen maakten zelf een samenvatting van de stof, maar deden dat doorgaans ook.  
 
Ervaringen van leerlingen  
Er worden verschillen ervaren door de leerlingen. Met hetzelfde game-materiaal hebben de 
twee docenten, op onderdelen, ieder op een eigen wijze uitvoering gegeven aan details van de 
game. De leerlingen van de docent met de meeste game-ervaring zijn het meest tevreden. De 
verschillen manifesteren zich in: 

− planning en het houden aan de planning door de docent, met name met betrekking tot het 
afnemen van quizvragen.  

− beschikbaarheid van de docent; de ene docent was, buiten de geplande lesuren, tijdens 
tussenuren en aan einde van de lesweek beschikbaar voor quizzen; de andere docent niet 
(deze is ook werkzaam op een andere locatie van de onderwijsinstelling). De beperkte 
beschikbaarheid van de laatste maakt het voor de leerlingen moeilijker om een moment te 
kiezen om te quizzen. 

− het strikt houden bij de quizvragen versus doorvragen op de quizvragen. Bij het doorvragen 
creëert de ene docent enige ruimte voor de leerling om een slecht antwoord te corrigeren. 
De andere docent vraagt niet door en rekent de antwoord fout. 

− normering bij aantal goede quizvragen; na vier goede vragen een kanskaart trekken versus 
na acht goede vragen een kanskaart. 
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Een aantal leerlingen geeft aan dat zij op enkele momenten toch graag klassikale uitleg hadden 
gehad over de stof, bijvoorbeeld over een moeilijke paragraaf in het boekhoofdstuk, of de 
mogelijkheid om (klassikaal) vragen te stellen over de stof. In principe is de game zo opgezet 
dat dit niet nodig hoeft te zijn, maar vanuit de (klassikale manier) van leren die zij gewend zijn 
hebben zij hier behoefte aan, wordt door enkele leerlingen gezegd.  
 
Door leerlingen genoemde verbeterpunten voor game-based learning 
- Samenstelling van de groep; veel leerlingen hadden zelf willen kiezen. Nu mochten ze zelf 

een tweetal kiezen en werden er door de docent een tweetal bij gekozen. Veel groepen 
waren hier tevreden over, maar een aantal groepen niet. De redenen hiervoor hadden te 
maken met de inzet van de groepsleden in het leren van de stof, de uitvoering van de game 
en het zich houden aan afspraken. 

- Keuzevrijheid; met name bij de quizvragen willen ze zelf kunnen beslissen wie de vraag 
gaat beantwoorden (om de maximale score te kunnen halen). Dit verbeterpunt, geuit door 
leerlingen, staat haaks op het ontwerpprincipe van individuele aanspreekbaarheid. 

- Normering; het aantal punten dat per onderdeel verdiend kan worden. In totaal konden ze 
100 punten verdienen voor de onderdelen van de game. Een aantal leerlingen was van 
mening dat het niet haalbaar was om alle punten te verdienen dus stelden zij voor om voor 
sommige onderdelen meer punten te geven.  

- De rol van de docent als quizmaster; alleen vragen naar datgene wat in de geleerde 
paragraaf staat en niet doorvragen. Leerlingen vinden dat wanneer ze een afspraak met de 
docent hebben om quizvragen te beantwoorden over bijvoorbeeld paragraaf 2, zij alleen 
vragen willen krijgen over deze paragraaf en niet over eerdere of latere paragrafen. 
Daarnaast willen ze alleen de quizvraag beantwoorden (dat zijn open vragen) en willen ze 
niet dat de docent doorvraagt om hun verdere kennis te toetsen. Dit laatste zou wellicht ook 
een verschil maken in de tijd die nu nodig is om de quiz te doorlopen, die wordt door de 
meeste leerlingen als (te) lang ervaren.  

- Planning en duur van de lesperiode; meer tijd zodat er voldoende tijd is voor alle onderdelen 
van de game. De ervaring van enkele leerlingen was dat er niet altijd voldoende tijd of 
gelegenheid was om te quizzen, terwijl ze dit wel graag hadden willen doen. Oplossingen 
die genoemd zijn: 

- Via de elektronische leeromgeving zouden leerlingen zich kunnen inschrijven voor 
een quizmoment 

- De quiz niet bij de docent, maar via de computer afnemen 
- Bij meerdere docenten de quiz kunnen doen (niet alleen bij de eigen docent) 

- Timing; het spel op het einde van het jaar bracht voor sommige leerlingen een 
planningsvraagstuk met zich mee. Ze vonden het moeilijk om op het einde van het jaar tijd 
in te pannen voor dit spel. Het spel aan het begin of halverwege het leerjaar zou ook een 
goede optie voor hen zijn. 

- Frequentie; Vrijwel alle leerlingen geven aan dat zij vaker via game-based learning zouden 
willen leren. Niet iedere lesperiode, maar een aantal keer per jaar. Een sterk punt van dit 
spel zit in de afwisseling ten opzichte van de traditionele onderwijssetting. Het zou niet te 
vaak toegepast moeten worden. Als de game te regelmatig toegepast zou worden, verliest 
het kracht, is de verwachting van leerlingen.  

4.5.2 Observaties van leerlinggedrag 

In de klassikale situatie is opgevallen dat leerlingen starten met informeel sociaal gedrag, 
waarna het aan de docent is om de leerlingen bij de les te betrekken. De docent moet klassikaal 
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‘hard’ werken om de leerlingen bij de les te houden. De docent moet er immers voor zien te 
zorgen dat hij de aandacht heeft van alle leerlingen tegelijk. De docent bepaalt tevens het 
tempo (gebaseerd op de gehele klas: als er meer vragen zijn, dan gaat het tempo omlaag en 
wordt er minder stof behandeld). Met andere woorden: de docent is verantwoordelijk voor het 
tempo en de leerlingen volgen. Zij stellen eventueel vragen als de docent een onderwerp 
behandelt dat een vraag oproept. 

In de game-based learning situatie wordt er ook gestart met informeel sociaal gedrag. 
Vervolgens zijn er twee activiteiten te zien (voor zover de activiteiten zich afspelen binnen het 
zicht van de observatoren): zelfwerkzaamheid en quizzen. Het quizzen begint op initiatief van 
de leerlingen en wordt vervolgens geleid door de docent. De leerling wordt op basis van de 
individuele aanspreekbaarheid beoordeeld. Een bijkomend voordeel is dat de leerling 
individuele aandacht krijgt en dat de docent de leerling enige ruimte kan geven om zijn of haar 
antwoord te verduidelijken of toe te lichten. 
Bij zelfwerkzaamheid gaat het initiatief ook uit van de leerlingen, maar het is in de observaties 
niet zichtbaar hoe effectief de leerlingen daarmee zijn. Een aantal leerlingen gaat zichtbaar aan 
het werk om zich de stof eigen te maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf de 
snelheid van behandeling van de stof. Een aantal andere leerlingen doet wat anders: 
rondhangen, mailen, kletsen. Een deel van deze groep kiest zelf voor de vrijheid om de eigen 
tijd in te delen en het andere deel weet niet wat te doen of hoe de nieuwe vrijheid vorm te 
geven. 
De docent heeft gedurende de game de rol van vraagbaak, coach, quizmaster/spelleider en in 
deze rollen volgt de docent het tempo van de leerlingen. De leerlingen bepalen het tempo en 
stellen een vraag als zij zelf een onderwerp behandelen dat om verduidelijking vraagt. 

4.5.3 Interviews met docenten 

Uit de interviews met de twee docenten kwamen enkele met elkaar samenhangende thema's 
naar voren. Die thema's betreffen het werkplezier van de docenten en de vorderingen van de 
leerlingen; de sturing van de snelheid van behandeling van de stof en de planning; de 
zelfstandigheid van de groepen. 
De twee docenten vonden het prettig om deze onderwijsvorm te gebruiken. Ten eerste is dat te 
danken aan het feit dat er afwisseling was ten opzichte van de reguliere vorm van lesgeven en 
ten tweede is dat te danken aan het andere contact met de leerlingen. In de klassikale setting 
volgen de leerlingen de docent als het gaat over de behandeling van de stof; in het spel bepalen 
de leerlingen óf en wanneer ze over welk onderwerp willen spreken met de docent. Voor de 
docenten was dat een aangename verandering ten opzichte van de reguliere situatie, omdat het 
initiatief tot contact en inhoudelijke verduidelijking van de leerling komt en niet tot de taak van 
de docent behoort. Een derde reden voor het ervaren werkplezier is gelegen in het quizzen. 
Tijdens het quizzen krijgt de docent een goed inzicht in de vorderingen van de individuele 
leerling. In de reguliere onderwijsvorm krijgt de docent pas bij de toetsen schriftelijke feedback 
over de vorderingen van de leerlingen en dat is minder indringend en minder direct dan via de 
'face-to-face'-manier van het quizzen. Dat betekent dat niet alleen de leerling directe feedback 
krijgt op de eigen vorderingen, maar dat de docent ook direct feedback krijgt over de 
vorderingen van de individuele leerlingen.  
Eerder werd benoemd dat de leerlingen de snelheid van behandeling van de stof bepalen. Die 
vrijheid van de leerling blijkt grenzen te hebben. Zowel het gaspedaal als de rem in handen van 
de leerling is handig als de diverse groepen voldoende zelfdiscipline en inzicht hebben om de 
verschillende onderdelen van de stof tijdig te bestuderen. Als er groepen zijn die dat niet doen, 
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dan is het lastig om bij te sturen. Dat laatste is helemaal moeilijk als een docent slechts beperkt 
beschikbaar is om te quizzen en om vragen aan te stellen. Bij de betreffende docent kwam het 
erop neer dat de docent de leerlingen enkel trof gedurende de normale lestijden. In het geval 
van deze spelperiode zat daarin een extra moeilijkheid: de school had de leerlingen vrij 
gegeven vanwege het WK Voetbal. Aangezien dit spel op het einde van het schooljaar 
gespeeld werd, was er geen ruimte om de verloren tijd in te lopen. Daardoor was er minder 
lestijd beschikbaar dan gepland. 
De zelfstandigheid van de groepen bleek wisselend. De impliciete veronderstelling dat elk lid 
van de groep zich schikt naar het algemeen belang is niet evident en dat had invloed op de 
zelfstandigheid en de prestaties van de afzonderlijke groepen. Om een voorbeeld te noemen: 
enkele leerlingen bleken al te weten dat ze niet over zouden gaan naar het volgende leerjaar, 
wat voor sommigen van hen voldoende reden was om het bijltje er maar helemaal bij neer te 
gooien. Voor de overblijvende groepsleden was dat een probleem om zelf op te vangen. 
Een ander aspect dat de docenten vangen onder het begrip zelfstandigheid is de observatie dat 
niet elke leerling het prettig vindt om in een andere onderwijsvorm te werken. Sommige 
leerlingen hebben meer behoefte aan leiding van een docent en lijken zich prettiger te voelen in 
de reguliere onderwijssetting. 
Naar aanleiding van hun observaties zagen de docenten verbeterpunten voor een volgende 
spelperiode: 
- Planning in het leerjaar: het spel zou wat eerder gespeeld moeten worden, zodat er enige 

uitloop mogelijk is. 
- Beschikbaarheid van de docenten voor de leerlingen buiten de lesuren: om de leerlingen 

beter de kans te bieden om hun eigen vorderingen te plannen, zouden de docenten meer 
beschikbaar moeten zijn voor vragen en quizzen. Leerlingen zouden wellicht bij meer dan 
één docent kunnen quizzen. 

- Extra instructie voor de leerlingen over de redenen waarom zij in die samenstelling 
bijeenzitten in een groep. Sommige leerlingen vroegen zich af waarom ze hun eigen 
groepen niet zelf mochten samenstellen. In deze instructie zouden ze ook aandacht kunnen 
besteden aan de wederzijdse afhankelijkheid van de leerlingen en wat dat betekent voor de 
samenwerking binnen de groepen. 
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5. Conclusie en discussie 
 

Het doel van het onderzoek is om antwoord te geven op twee onderzoeksvragen: 
1. Zijn leerlingen die opdrachten maken in een game-based learning setting meer 

gemotiveerd dan leerlingen die vragen maken in een traditionele, klassikale setting? 
2. Behalen leerlingen in een game-based learning setting betere leerresultaten, in termen 

van cijfers, maar ook in termen van meer kennis vasthouden dan leerlingen in een 
traditionele, klassikale setting? 

 

5.1 Conclusies motivatie en aanvullende variabelen 
Uit het kwantitatieve deel van het onderzoek naar motivatie van leerlingen komt naar voren dat 
er wel verschillen zijn in intrinsieke motivatie tussen de experimentele groep en de controle 
groep, maar dat deze verschillen niet significant zijn bevonden. Er is zowel gekeken naar 
verschillen tussen de experimentele groep en de controlegroep als naar verschillen tussen 
meetmomenten binnen een groep. Deze bevinding geldt zowel voor de intrinsieke motivatie 
betreffende de opleiding als geheel als voor de intrinsieke motivatie betreffende het vak 
Biologie.  
Hieruit wordt geconcludeerd dat de leerlingen die opdrachten maken in een game-based 
learning setting niet meer gemotiveerd zijn dan leerlingen die vragen maken in een traditionele, 
klassikale setting. Dit spreekt de verwachting tegen dat de game-based leerlingen sterker 
gemotiveerd zouden zijn. 
 
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat er behoefte aan was om meer variabelen in kaart te brengen 
dan enkel intrinsieke motivatie. De resultaten van de aanvullende variabelen worden hier 
beschreven. 
Voor de variabele Tevredenheid (met de opleiding als geheel) geldt hetzelfde als voor de 
intrinsieke motivatie: er zijn geen significante verschillen tussen groepen of tussen 
meetmomenten binnen groepen. Leerlingen die hebben deelgenomen aan game-based 
learning zijn niet meer of minder tevreden dan leerlingen in de traditionele, klassikale setting. 
 
Voor de overige variabelen in het vragenlijstonderzoek zijn geen significante verschillen 
gevonden tussen de experimentele en de controle groep. Het betreft de variabelen Self-efficacy, 
Zelfsturend vermogen, Perceptie prestatie en Werken in een groep.  
De variabele Self-efficacy wordt als een stabiel kenmerk verondersteld en is derhalve alleen bij 
Meting A gemeten. De experimentele en controle groep verschillen voor dit kenmerk niet van 
elkaar.  
De variabele Zelfsturend vermogen is op meer momenten gemeten, maar enkel de 
betrouwbaarheid op Meting A stond nadere analyse toe. Bij aanvang van het onderzoek zijn er 
voor Zelfsturend vermogen geen significante verschillen gemeten.  
Perceptie prestatie en Werken in een groep vertoonden bij de metingen geen significante 
verschillen. 
 
De conclusie voor de aanvullende variabelen is dat de experimentele en de controle groep niet 
significant van elkaar verschillen en dat er gedurende de interventie ook geen significante 
verschillen ontstonden tussen de verschillende meetmomenten.  
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5.2 Conclusies leerresultaten 
Er was voorafgaand aan de game-based periode geen significant verschil tussen de controle 
groep en één van de experimentele groepen. Bij nadere analyse bleek dat de experimentele 
groep B significant lager scoorde dan experimentele groep A. Het gaat om het gemiddelde cijfer 
voor Biologie in het lopende schooljaar (tot aan de periode waarin de onderwijsinnovatie ingezet 
wordt). Dit heeft twee implicaties. Ten eerste wordt de conclusie getrokken dat de 
experimentele groep van Docent B met een achterstand begon aan het quasi-experiment. Ten 
tweede dat er in de bespreking van de resultaten een onderscheid gemaakt moet worden 
tussen experimentele groep A en experimentele groep B.  
 
De leerresultaten tijdens de game-based periode betreffen het Procescijfer, het Toetscijfer en 
het Eindcijfer. De analyses laten zien dat de experimentele groep van Docent A significant 
hoger scoort dan de controlegroep op het Procescijfer en op het Eindcijfer. Er is geen significant 
verschil gevonden op het Toetscijfer en dat is vermeldenswaard, aangezien het Eindcijfer 
berekend wordt op basis van Procescijfer en Toetscijfer. De significant hogere scores van 
experimentele groep A zijn daarmee voornamelijk toe wijzen aan een hoger Procescijfer en 
daarin zit een verschil in toetsing tussen de experimentele groep en de controlegroep. (De 
experimentele groep krijgt een cijfer voor de punten die behaald worden in het spel [dus met de 
quizzes]) en de controlegroep krijgt een cijfer voor gemaakte opdrachten). Op het gebied van 
getoetste kennis, de Eindtoets, is er geen significant verschil tussen experimentele groep A en 
de controlegroep. 
Er is géén significant verschil gevonden tussen de leerresultaten van de experimentele groep 
van Docent B en de controle groep. 
De experimentele groep van Docent A scoort significant hoger dan de experimentele groep van 
Docent B op het Procescijfer (het cijfer voor het spel).  
Kortom, de experimentele groep van Docent A behaalt tijdens de game-based periode betere 
leerresultaten voor het proces dan de controle groep en experimentele groep B.  
 
Na de game-based periode behaalt experimentele groep A een significant hoger cijfer op de 
Natoets dan de controlegroep. Groep A onthoudt de kennis beter dan de controle groep. Er is 
geen significant verschil tussen de twee experimentele groepen op de kennistoets na de game-
based periode. De experimentele leerlingen van groep B hebben hun kennisachterstand op 
experimentele groep A blijkbaar verkleind van een significant verschil vóór de game-based 
periode tot géén significant verschil na de game-based periode. 
 
De conclusie luidt dat leerlingen in een game-based learning situatie niet per definitie betere 
leerresultaten behalen dan leerlingen in een traditionele, klassikale setting: de experimentele 
leerlingen van Docent A doen dat wel voor Proces en Natoets (beter onthouden van kennis), 
maar die van Docent B doen dat niet. Game-based learning bleek in dit onderzoek geen 
voldoende voorwaarde voor het behalen van betere leerresultaten. De experimentele groepen 
scoren op geen enkel punt slechter dan de controle groep. 
 

5.3 Discussie 
Leerlingen in een game-based learning setting zijn, in dit onderzoek, niet meer (of minder) 
gemotiveerd dan leerlingen in een traditionele, klassikale setting. Daarnaast zijn de 
leerresultaten niet voor beide experimentele groepen beter dan voor de controlegroep. Op de 
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onderzochte variabelen presteren de experimentele groepen niet slechter dan de controle 
groep. Een mogelijke verklaring voor deze resultaten wordt hieronder gegeven. 
 
Motivatie 
Met betrekking tot de intrinsieke motivatie wordt teruggegrepen naar Ryan & Deci (2000), die 
stellen dat er voor intrinsieke motivatie aan drie behoeften tegemoet gekomen moet worden: 
Autonomie, Sociale verbondenheid en Competentie.  
In paragraaf 4.4.4 wordt een analyse aangehaald, die aangeeft dat de experimentele leerlingen 
die een voldoende beoordeling hadden gekregen voor hun werkhouding juist een significant 
lagere voorkeur hadden voor Werken in groepen dan leerlingen met een onvoldoende 
beoordeling op werkhouding (alles op Meting B, dus tijdens de game-based periode). Los van 
de paradox die hiermee geschetst wordt, is het vanuit deze gegevens niet ondenkbaar dat het 
spel zich ten aanzien van de door Ryan & Deci (2000) benoemde behoefte aan Sociale 
verbondenheid niet onderscheidt van de traditionele, klassikale setting. Als er aan die behoefte 
niet voldaan wordt, dan is er minder reden om te veronderstellen dat de intrinsieke motivatie 
van de experimentele leerlingen hoger wordt dan die van de controleleerlingen.  
Vanuit de kwalitatieve gegevens en met de theorie van Ebbens (1997) kan deze gedachtegang 
geïllustreerd worden. Zoals in Hoofdstuk 2 aangegeven zijn er basisprincipes voor 
samenwerkend leren (Ebbens, 1997): positieve wederzijdse afhankelijkheid, individuele 
aanspreekbaarheid, directe interactie en sociale vaardigheden. In dit onderzoek wordt ervan 
uitgegaan dat er voldaan is aan deze basisprincipes. Uit de interviews met experimentele 
leerlingen kwam echter naar voren dat dit niet geheel het geval is. Sommige leerlingen gaven 
aan dat ze het lastig vonden om elkaar aan te spreken op gedrag. Ze bespraken in de groep 
bijvoorbeeld wel de resultaten van de opdracht maar bespraken niet welke anderen beter 
hadden moeten leren om een hogere groepsscore te kunnen halen. Daarmee gaven ze aan dat 
ze een gebrek aan sociale vaardigheden ervoeren om anderen aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheden. Dit geeft aan dat er mogelijk niet geheel is voldaan aan de 
basisprincipes voor samenwerkend leren, wat het motiverend effect kan hebben afgezwakt.  
 
In paragraaf 4.4.4 werd nog een analyse beschreven: over de voorspellende waarde van de 
intrinsieke motivatie (als gemeten met de IMI) voor het eindcijfer. Uit die analyse bleek dat de 
intrinsieke motivatie een goede voorspeller was voor het eindcijfer, maar dat gold alléén voor de 
controle groep. Ofwel, voor het eindcijfer van de experimentele leerlingen was de intrinsieke 
motivatie juist geen voorspeller voor het eindcijfer, terwijl één van de doelen van de 
onderwijsinnovatie is om de leerlingen meer te motiveren, opdat zij betere leerresultaten 
behalen. Deze uitkomst kan diverse oorzaken hebben: de game zou bijvoorbeeld niet meer 
motiveren dan de traditionele setting; of de constructie van het eindcijfer is voor de 
experimentele leerlingen te weinig afhankelijk van de individuele intrinsieke motivatie. Er lijken 
mogelijkheden te over, maar op basis van de gepresenteerde data en beschikbare literatuur kan 
er geen valide verklaring gegeven worden.  
 
Aanvullende variabelen 
Op de variabele tevredenheid (met de opleiding als geheel) zijn tijdens de game-based periode 
geen resultaten gevonden die duiden op een significante verandering van tevredenheid of een 
significant verschil in tevredenheid tussen groepen leerlingen. Als de data voor tevredenheid in 
een analyse wordt gekoppeld aan andere gegevens, dan blijkt dat de tevredenheid van de 
experimentele leerlingen van Docent A een goede voorspeller is van het eindcijfer: hoe hoger 
de tevredenheid, hoe hoger het eindcijfer. In Hoofdstuk 3 is kort geschetst waarom deze 



51 

 

 

uitkomst te verwachten is. De data biedt echter geen verklaring voor het ontbreken van die 
voorspellende waarde van tevredenheid in het geval van de andere experimentele groep en de 
controle groep.  
Voor wat betreft de overige aanvullende variabelen zijn er geen significante verschillen 
gevonden. Het gewenste inzicht dat aanleiding was om deze variabelen op te nemen is niet 
heel sterk naar voren gekomen, hoewel er enkele variabelen behulpzaam waren bij 
verklaringen. Men denke hierbij met name aan de resultaten uit paragraaf 4.4.4, die hierboven 
nuttig waren bij de verklaringen rondom intrinsieke motivatie. 
 
Leerresultaten 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de experimentele groep van Docent A betere resultaten 
behaalt dan de controlegroep (met name procesresultaten). Tussen de controlegroep en de 
experimentele groep van Docent B zijn er geen significante verschillen. Tussen de twee 
experimentele groepen bestaat er sinds het begin van het quasi-experiment enkel een 
significant verschil op het Procescijfer (ten gunste van groep A) (zie de tabel in paragraaf 4.4.1). 

Hierboven is geconcludeerd dat het participeren in het spel geen voldoende reden is voor 
betere leerresultaten. De vraag is waarom de experimentele groep van Docent B niet aan de 
verwachting van betere leerresultaten voldoet?  
Bij aanvang van het onderzoek bleken er twee verschillen te zijn tussen de twee experimentele 
groepen. Ten eerste had elke groep een eigen docent (A en B) en ten tweede had de groep van 
Docent B een lager kennisniveau bij aanvang. De resultaten op eindcijfer en natoets laten zien 
dat er ondanks het lagere kennisniveau van groep B bij aanvang geen significant slechtere 
resultaten overblijven. Ofwel, het enige verschil in leerresultaten dat overblijft tussen Groep A 
en Groep B is het Procescijfer (het cijfer voor het spel).  
Het cijfer voor het spel wordt in hoge mate bepaald door de vraag of de antwoorden van de 
leerlingen goed of fout zijn. Het is mogelijk dat één docent de vrijheid in bepaling van een goed 
of slecht antwoord van de leerling anders invult dan de andere. Het is ook mogelijk dat de ene 
docent meer ervaren is, het spel beter in de vingers heeft en daardoor de leerlingen beter kan 
ondersteunen dan de andere. Uit de interviews met leerlingen bleek dat de ene docent veel 
vaker buiten de lesuren beschikbaar was dan de andere. Ook dat kan een verklaring zijn voor 
de indruk dat het spel bij de ene docent beter uitgevoerd werd dan bij de andere. 
 

5.4 Sterke en zwakke punten van dit onderzoek 
De sterke punten van dit onderzoek hangen samen met het gekozen quasi-experimentele 
onderzoeksdesign. Er is tegemoet gekomen aan de eisen en wensen die gesteld worden aan 
een dergelijk onderzoek. Men denke hierbij aan de samenstelling van de groep leerlingen, de 
lesstof en toetsing. De groep leerlingen die participeerde in dit onderzoek was geheel 
samengesteld uit leerlingen van 4 Havo van dezelfde schoollocatie, waarmee de kans op 
verschillen tussen de experimentele en controle groepen bij aanvang van het onderzoek 
verkleind is. Het betrof de hele afdeling 4 Havo (met Biologie), wat betekent dat er geen selectie 
gemaakt is van een grotere groep.  
Een ander sterk punt is de lesstof met de toetsing. Zowel de experimentele als controle 
leerlingen kregen dezelfde stof te verwerken en kregen voor de toetsing op kennis dezelfde 
toetsen. De toetsing op het Proces kon helaas niet hetzelfde voordeel bieden, maar dat is 
inherent aan het quasi-experimentele onderzoek. Er moet een interventie (game-based learning 
versus traditionele lesmethode) zijn en die manifesteert zich in het Proces. 
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Het gegeven dat er kwantitatieve data verzameld werd in een longitudinale opzet kan als een 
sterk punt beschouwd worden. Met name de vierde meting, waarin een Natoets afgenomen 
werd, bleek nuttig in de beantwoording van de onderzoeksvragen. 
 
Als zwak punt van dit onderzoek wordt vermeld dat, afgaande op de verschillen in leerresultaten 
tussen beide experimentele groepen, de twee uitvoerende docenten blijkbaar enigszins 
afwijkende werkwijzen hanteerden in de uitvoering van het spel. Mogelijk ligt een oorzaak in een 
heel praktisch probleem: het beperkt beschikbaar zijn buiten de lesuren van één docent 
vanwege verplichtingen elders. Het is overigens moeilijk om in te schatten hoe groot of hoe 
klein de verschillen in werkwijzen zijn.  
Een ander punt dat verbeterd zou kunnen worden is de timing van de uitvoering van het spel. 
Nu is het spel gespeeld op het einde van het schooljaar, waardoor er zich twee problemen 
voordeden. Ten eerste is een aantal leerlingen tijdens het onderzoek gestopt met inspanningen 
voor school, omdat ze wisten dat ze zouden blijven zitten of omdat ze naar een andere school 
zouden gaan na dit schooljaar. Daardoor is er een vrij groot aantal leerlingen uitgevallen. Ten 
tweede bleek het WK voetbal gespeeld te worden in de game-based periode, waardoor de 
school leerlingen enkele dagen vrij gaf om de verrichtingen van het Nederlands voetbalelftal te 
kunnen volgen. Het aantal lesuren en daarmee de tijd om het spel te spelen werd daardoor 
ingekort.  
 

5.5 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
In toekomstig onderzoek naar game-based learning houdt men bij voorkeur oog voor zowel 
intrinsieke motivatie als voor leerresultaten.  
Het model van Ryan & Deci (2000) biedt handvatten bij de interpretatie van resultaten over 
motivatie; ook als er aanvullende variabelen gemeten worden (zie ook paragraaf 5.3). In de 
Discussieparagraaf hierboven werd een interpretatievraagstuk met betrekking tot samenwerken 
aangehaald. In dat kader wordt aangeraden om de achtergronden bij samenwerkend leren of 
werken in groepen nader uit te diepen en naast het spel en de behoefte aan sociale 
verbondenheid uit het model van Ryan & Deci te houden. Op die manier krijgt men een beter 
inzicht in wat men precies zou willen bereiken met de onderwijsinnovatie en wat men precies wil 
meten als het gaat over samenwerkend leren.  
 
Bij de discussie is genoemd dat er een mismatch zou kunnen bestaan tussen de impliciete 
aanname van de spelontwikkelaar dat er in het spel aan alle voorwaarden wordt voldaan om tot 
samenwerkend leren te komen. Door die mismatch zou de motivatie van leerlingen onder druk 
komen te staan. Meer specifiek werd geduid op leerlingen die een gebrek aan sociale 
vaardigheden ervoeren om groepsleden aan te spreken op hun gedrag. Het probleem dat hier 
beschreven wordt is een uitvoeringsprobleem dat het onderzoek zou kunnen bemoeilijken. Een 
suggestie ter voorkoming van het probleem is een oefening voor leerlingen in sociale 
samenwerkingsvaardigheden, voorafgaand aan het spel.  
 
Voor de leerresultaten wordt geadviseerd om net als in dit onderzoek de stof en de manier van 
toetsing voor de experimentele en de controle groepen zo veel mogelijk uniform te houden qua 
inhoud en timing. Dat bleek in dit onderzoek zeer nuttig. 
 
Daarnaast zou men rekening moeten houden met de in de vorige paragraaf genoemde 
praktische vraagstukken van timing en van eenheid in uitvoering door verschillende docenten. 
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De timing van het onderzoek is vrij eenvoudig te plannen. De eenheid van uitvoering zou tot in 
de (praktische) details nagelopen moeten worden. Bij voorkeur wordt een dergelijk spel 
voorafgaand aan het onderzoek al een keer gespeeld, waarbij de onderzoekers observeren of 
meespelen, zodat zij de details van dichtbij meemaken en op eventuele verschillen kunnen 
anticiperen.  
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Bijlage 1: Uitleg over game De Onderzoeksgroep 
 
Bron: http://www.game-basedlearning.nl/onderzoeksgroep.html 
 
De onderzoeksgroep  
 
Solliciteren  
Voor we beginnen aan het spel worden er onderzoeksgroepen gevormd van vier leerlingen. 
Iedere leerling vult een “sollicitatieformulier” in waarop hij/zij een inschatting maakt van de eigen 
kwaliteiten. Het gaat met name om vaardigheden die relevant zijn voor het onderzoeksproject ( 
inzicht in de stof, verslaggeving, samenvatten etc) en sociale vaardigheden die nodig zijn voor 
het teamwerk. Een onderzoeksgroep moet zo meervoudig intelligent zijn als mogelijk is: logisch, 
interpersoonlijk, visueel sterk, taalvaardig enz. Hoe meer intelligenties in de groep goed 
vertegenwoordigd zijn, des te groter de kans op succes.  
 
[Red: dit onderdeel wordt niet op deze wijze uitgevoerd in het huidige onderzoek om de effecten 
van het spel beter te kunnen isoleren.] 
 
Het onderzoek 
Het probleem, dat een toepassing van de lesstof kan zijn, is gekozen en bewerkt door de 
docent. Het is bijvoorbeeld een artikel dat is verknipt tot tien fragmenten: stukjes tekst, foto’s, 
tekeningen, tabellen of grafieken, citaten enz. Deze fragmenten zijn de puzzelstukjes 1 t/m 10, 
die de leerlingen kunnen kopen met het geld dat de onderzoeksgroep heeft. De fragmenten 
geven steeds meer informatie prijs: heb je één fragment bemachtigd, dan ken je het onderwerp, 
met vier fragmenten begin je een idee te krijgen van de oorzaken, hoe meer fragmenten hoe 
meer je in de richting van de oplossing gestuurd wordt. Maar de oplossing wordt niet via de 
fragmenten prijsgegeven. De fragmenten zijn zodanig gekozen dat het voor de teamleden nodig 
is om elkaars kennis te gebruiken en met elkaar logisch te gaan nadenken. 
Om de fragmenten te kunnen “lezen” en te kunnen begrijpen is parate kennis van de leerstof 
nodig. De leerling moet eerst de stof uit het boek verwerkt hebben voordat hij/zij aan het 
puzzelen met de fragmenten kan beginnen. Anders kom je niet erg ver. Diepteverwerking van 
de stof gaat dus vooraf aan het bezig zijn met het probleem. Dit wordt op de volgende manier 
gestimuleerd. Om de fragmenten, de puzzelstukjes, te kunnen kopen hebben de teams geld 
nodig (een puzzelstukje kost 50 euro). Dit geld kan op verschillende manieren worden verdiend:  
 
Startkapitaal 
Elke onderzoeksgroep krijgt een startkapitaal. De hoeveelheid startkapitaal wordt bepaald door 
de kwaliteit van de onderzoeksgroep: naarmate de leden van de groep meer aanvullende 
kwaliteiten hebben, wordt het startkapitaal groter. De grootte van het startkapitaal is af te leiden 
uit de scores op de sollicitatieformulieren. 
 
[Red.: in dit onderzoek voor Kennisnet zal elke groep hetzelfde startkapitaal krijgen, zodat het 
effect van de game zo zuiver mogelijk in kaart gebracht kan worden] 
 
Quizzes 
Voor ieder onderdeel van de stof wordt door de docent vooraf setjes van vragen gemaakt van 
het type 1 (gericht op onthouden) en het type 2 (gericht op begrijpen en toepassen). Als de 
deelnemers van een team het gevoel hebben dat zij een paragraaf van de stof beheersen, 
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kunnen zij bij de docent een quiz doen. Elke deelnemer krijgt van de docent één vraag van type 
1 en één van type 2. Voor elke vraag die goed is beantwoord, wordt 5 euro uitgekeerd. Omdat 
elke deelnemer vragen moet beantwoorden, wordt gestimuleerd dat het team ervoor zorgt dat 
alle leden de stof beheersen. Dit leidt ertoe dat teamleden elkaar, voorafgaand aan de quizzes, 
gaan overhoren en elkaar de stof uitleggen. 
Indien alle vragen goed worden beantwoord, mag het team een speelkaart trekken. Deze 
speelkaart staat voor een bepaald bedrag, dat extra wordt uitgekeerd.  
 
[Red.: in dit onderzoek voor Kennisnet zal elke groep hetzelfde bonusbedrag krijgen (indien alle 
vragen goed beantwoord zijn), zodat het effect van de game zo zuiver mogelijk in kaart 
gebracht kan worden] 
 
De afsluiting 
De afsluitende toetsing gebeurt op twee manieren, hetgeen een gecombineerd eindcijfer 
oplevert. 
 
Groepscijfer: Het artikel  
Het eerste deel van de toets wordt als team gedaan. De vraag is om een artikel te schrijven 
voor het blad “Science” over de oplossing van het probleem. Het team dat het beste artikel heeft 
geschreven wordt ten slotte gefêteerd met de “dokter Nobel-taart” 
 
Individueel cijfer: Kennistoets 
Het tweede deel bestaat uit een individueel gemaakte toets, zoals gebruikelijk [Red.: in de 
traditionele setting]. De stof wordt bestudeerd als voorbereiding op een quiz.  
 
 
Op de volgende pagina's staan enkele foto's ter illustratie van het spel. 
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Het Life Sciences Plein voor de experimentele groep. 
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Onderdelen van het spel: plant, water, tekeningen (voor de opdrachten), muntjes 
en speelkaarten. 
 

 
 

 

  Leerlingen voor het spel aan het werk op het Life Sciences Plein. 
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  Het biologielokaal met de bekende 'busopstelling' voor de controlegroep. 
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Bijlage 2: Verslag van de Vraagverheldering 
 
Uit de vraagverheldering is naar voren gekomen dat het Da Vinci college twee 
onderzoeksvragen heeft: 

1. Zijn leerlingen met game-based learning meer gemotiveerd dan in een ongewijzigd 
didactische-pedagogisch onderwijsconcept?  

2. Leren leerlingen met game-based learning meer van het werken in groepen dan in een 
ongewijzigd didactische-pedagogisch onderwijsconcept?  

 
Een nevenvraag is, ervaren docenten met game-based learning een lagere werkdruk vanwege 
de bovengenoemde effecten? 
 
De verwachtingen zijn dat leerlingen meer gemotiveerd zullen zijn door game-based learning, 
dat zij beter worden voorbereid op de realiteit na de school (met name op het werken in 
groepen), en dat zij kunnen reflecteren op hun eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van anderen. 
De verwachtingen zijn dat de leraren een lagere werkdruk ervaren vanwege een verrijking van 
hun takenpakket, een hogere arbeidssatisfactie en een beter, minder sturend contact met 
leerlingen.  
 
Er is door de vraagverhelderaar gesproken met een betrokken docent (de heer Karel 
Broekhuis), de ontwerper van De Onderzoeksgroep en Tara 207 (de heer Frans Ottenhof) en 
met de schoolleider (mevrouw Vonnneke Broshuis).  
 
Het belangrijkste punt voor de vraagverheldering was de vraag op welke punten de game-
based groep en de controle groep van elkaar verschillen.  
 
De methode van game-based learning verschilt op meer dan één aspect van een meer 
traditionele onderwijssetting. In een game worden onder andere de volgende principes 
toegepast: directe feedback, opdrachten in een verhaal, probleemgestuurd ervaringsleren, het 
gebruik van karakters, meervoudige intelligentie, samenwerken, onvoorspelbaarheid, en 
keuzemogelijkheden. Het is niet doenbaar om al deze principes los van elkaar te onderzoeken, 
omdat er dan controle groepen nodig zijn voor alle afzonderlijke elementen. De vraag is 
algemener van aard: men wil onderzoeken wat de effecten van game-based learning in het 
algemeen zijn ten opzichte van meer traditionele vormen van onderwijs. Daarom is afgesproken 
dat de controle groep dezelfde lessen volgt en dezelfde opdrachten krijgt als de game-based 
learning groep, maar zonder de spel-elementen N.B.: Het is van belang om de overeenkomsten 
en verschillen tussen beide groepen precies in kaart te brengen om later conclusies te kunnen 
trekken.  
 
Motivationele effecten 
De verwachting van game-based learning is dat het voornamelijk motivationele effecten heeft. 
Leerlingen raken intrinsiek gemotiveerd om het spel uit te spelen. Ervaringen van de betrokken 
docenten bevestigen dit beeld. Van belang bij intrinsieke motivatie zijn factoren als de mate van 
vrijheid en autonomie die leerlingen ervaren, de relevantie van de opdrachten in het licht van 
het verhaal, het gevoel van competentie door de keuze voor een identiteit, en de sociale relatie 
tussen docent en leerling en leerlingen onderling. Deze motivationele effecten kunnen quasi-
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experimenteel getoetst worden met behulp van het model naar zelf-determinatie van Ryan & 
Deci (2000), en het input-process-output game model van Garris et al. (2000). Ryan en Deci 
(2000) beschrijven hoe motivatie voor een taak tot stand komt wanneer de situatie de behoefte 
aan competentie, autonomie en sociale verbondenheid van een leerling ondersteunt. Garris et 
al. (2000) beschrijven hoe kenmerken van het spel en bijgaande instructies leiden tot een 
proces van beoordeling van het spel door de lerende, waardoor deze lerende meer of minder 
gemotiveerd zal zijn en meer of minder energie en tijd in het spel steekt, mede bepaald door de 
feedback die de lerende krijgt op het spel.  
 
Leereffecten 
In onderzoek naar games voor leren wordt veel aandacht besteed aan hoe leerlingen deze 
vorm van leren ervaren, maar er is weinig aandacht voor de leereffecten. Leereffecten kunnen 
op meerdere terreinen optreden, zoals meer kennis over de inhoud van het geleerde, beter 
kunnen samenwerken, of beter problemen kunnen oplossen.  
 
In samenspraak is besloten om de vraag of leerlingen beter voorbereid zijn op de realiteit na de 
school te laten liggen, omdat deze vraag pas beantwoord kan worden als leerlingen van school 
zijn. Ook de vraag over reflectie op eigen kwaliteiten wordt vanwege het groot aantal vragen in 
dit onderzoek niet meegenomen.  
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Bijlage 3: Variabelen Vragenlijst 
 
 
Intrinsic Motivation Inventory (IMI) 
1. Ik heb er vertrouwen in dat alles op school gaat lukken. 
2. De lessen op school zijn leuk om te doen. 
3. Ik heb genoeg controle over hoe ik opdrachten voor school aanpak. 
4. Ik vind de lessen op school vervelend. 
5. Ik vind de lessen op school plezierig. 
6. Op school kan ik kiezen waar ik aan werk. 
7. Ik ben tevreden met mijn prestaties op school. 
8. Op school ben ik in de meeste vakken niet zo goed. 
9. Ik vind dat ik zelf kan beslissen hoe ik opdrachten voor school uitvoer. 
10. Ik vind de lessen op school leuk. 
11. Het zal mij lukken om mijn doelen op school te halen. 
12. Ik ben behoorlijk handig op school. 
13. Ik vind de lessen op school erg interessant. 
14. Op school kan ik zelf beslissen hoe ik opdrachten aanpak. 
15. Tijdens het maken van opdrachten voor school kan ik zelf bepalen hoe ik het doe. 
16. Ik denk dat ik behoorlijk goed ben op school. 
17. Ik vind de lessen op school saai. 
18. Het lukt mij om geen onvoldoendes op mijn rapport te halen. 
19. Ik vind dat ik het goed doe op school. 
20. Ik ben vaak met school bezig omdat ik dat zelf wil. 
21. Ik kan mijn aandacht er niet bijhouden tijdens de lessen op school. 
22. Ik ga de uitdaging aan en denk dat ik op school goed ga presteren. 
23. Ik ben alleen met school bezig omdat het moet. 
24. Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen op school erg goed ben. 
 
 
Intrinsic Motivation Inventory Plus – Biologie (IMI plus – Biologie) 
1. Ik heb er vertrouwen in dat alles met het vak Biologie gaat lukken. 
2. De lessen Biologie zijn leuk om te doen. 
3. Ik heb genoeg controle over hoe ik opdrachten voor Biologie aanpak. 
4. Ik vind de lessen Biologie vervelend. 
5. Ik vind de lessen Biologie plezierig. 
6. Bij Biologie kan ik kiezen waar ik aan werk. 
7. Ik ben tevreden met mijn prestaties voor Biologie 
8. Op school ben ik in Biologie niet zo goed. 
9. Ik vind dat ik zelf kan beslissen hoe ik opdrachten voor Biologie uitvoer. 
10. Ik vind de lessen Biologie leuk. 
11. Het zal mij lukken om mijn doelen voor Biologie te halen. 
12. Ik ben behoorlijk handig met Biologie 
13. Ik vind de lessen Biologie erg interessant. 
14. Bij Biologie kan ik zelf beslissen hoe ik opdrachten aanpak. 
15. Tijdens het maken van opdrachten voor Biologie kan ik zelf bepalen hoe ik het doe. 
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16. Ik denk dat ik behoorlijk goed ben in Biologie. 
17. Ik vind de lessen bij BIologie saai. 
18. Het lukt mij om geen onvoldoendes voor Biologie te halen. 
19. Ik vind dat ik het goed doe bij Biologie. 
20. Ik ben vaak met Biologie bezig, omdat ik dat zelf wil. 
21. Ik kan mijn aandacht er niet bijhouden tijdens de lessen Biologie. 
22. Ik ga de uitdaging aan en denk dat ik voor Biologie goed ga presteren. 
23. Ik ben alleen met Biologie bezig omdat het moet. 
24. Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen bij Biologie erg goed ben. 
 
Faces Measure 
Hieronder staan 5 gezichtjes weergegeven. Selecteer het gezichtje dat volgens jou het best weergeeft 
hoe tevreden je bent over de opleiding die je nu volgt. 

 

 
 
 
Self-efficacy 
1. Ik verwacht goed te presteren vergeleken met andere leerlingen die deze opleiding volgen. 
2. Ik ben er zeker van dat ik de stof van deze opleiding kan begrijpen. 
3. Ik verwacht het heel goed te doen op deze opleiding. 
4. Ik denk dat ik vergeleken met anderen een goede leerling ben. 
5. Ik weet zeker dat ik uitstekend kan presteren bij de opdrachten en taken die ik in deze 
opleiding moet doen. 
6. Ik denk dat ik in deze opleiding goede cijfers kan halen. 
7. De manier waarop ik leer is van uitstekende kwaliteit vergeleken met andere leerlingen in 
deze opleiding. 
8. Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen in deze opleiding veel weet van het 
vakgebied. 
9. Ik weet dat ik in staat ben de lesstof van deze opleiding te leren. 
 
Zelfsturend vermogen 
1. Ik ben achter de PC snel afgeleid. 
2. Ik heb mijn schoolwerk voor mijn gevoel onder controle. 
3. Ik ben snel afgeleid als ik voor school aan het werk ben. 
4. Ik stel mijn huiswerk uit tot het laatst. 
5. Ik maak een planning van mijn schoolwerk. 
6. Ik vind het moeilijk om mijn taken voor school op tijd af te maken. 
7. Ik heb mijn opdrachten binnen de tijd af. 
8. Ik weet goed hoe ik moet plannen dat mijn werk op tijd af is. 
9. Ik heb geen idee hoe ik moet werken om op tijd klaar te zijn. 
10. Bij het leren let ik op de datum dat iets af moet zijn. 
11. Ik heb moeite om het tempo van werken op school bij te houden. 
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Perceptie prestatie 
1. Vergeleken met andere leerlingen vind ik dat ik goed presteer. 
2. Anderen zeggen dat ik goed presteer. 
3. Ik kan goed meekomen met de opdrachten die we moeten uitvoeren. 
4. Mijn docenten hebben een goed beeld van hoe ik presteer. 
5. Ik ben tevreden over mijn cijfers. 
6. De opdrachten die we uitvoeren passen goed bij wat we al weten. 
7. Het lukt om de opdrachten ook zonder dat de docent in de buurt is uit te voeren. 
8. Ik vraag regelmatig hulp van de docent bij de opdrachten. 
 
Werken in een groep 
1. Ik vind het moeilijk om in een groep te werken. 
2. Het is leuk om in een groep te werken. 
3. Door groepswerk vind ik het leuker om te leren. 
4. Ik leer liever alleen dan met groepswerk. 
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Bijlage 4: Responspercentages per instrument 
 
 
Tabel 21: Responspercentages Intrinsic Motivation Inventory (IMI) 

Da Vinci college  
 

N Aantal 
leerlingen 
Meting A 

Aantal 
leerlingen 
Meting B 

Aantal 
leerlingen 
Meting C 

Aantal 
leerlingen 
Meting D 

     

Experimentele groep 46 45 (98%) 42 (91%) 34 (74%) 33 (72%) 

Controle groep 27 25 (93%) 24 (89%) 20 (74%) 19 (70%) 

Totaal 73 70 66 54 52  

 
 
Tabel 22: Responspercentages Intrinsic Motivation Inventory Plus – Biologie 

Da Vinci college  
 

N Aantal 
leerlingen 
Meting A 

Aantal 
leerlingen 
Meting B 

Aantal 
leerlingen 
Meting C 

Aantal 
leerlingen 
Meting D 

     

Experimentele groep 46 45 (98%) - 34 (74%) 33 (72%) 

Controle groep 27 25 (93%) - 20 (74%) 19 (70%) 

Totaal 73 70  54 52  
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Tabel 23: Responspercentages Faces Measure 

Da Vinci college  
 

N Aantal 
leerlingen 
Meting A 

Aantal 
leerlingen 
Meting B 

Aantal 
leerlingen 
Meting C 

Aantal 
leerlingen 
Meting D 

     

Experimentele groep 46 45 (98%) 42 (91%) 33 (72%) 31 (67%) 

Controle groep 27 25 (93%) 24 (89%) 20 (74%) 18 (67%) 

Totaal 73 70 66 53 49  

 
 
Tabel 24: Responspercentages Self-efficacy 

Da Vinci college  
 

N Aantal 
leerlingen 
Meting A 

Aantal 
leerlingen 
Meting B 

Aantal 
leerlingen 
Meting C 

Aantal 
leerlingen 
Meting D 

     

Experimentele groep 46 42 (91%) - - 31 (67%) 

Controle groep 27 25 (93%) - - 19 (70%) 

Totaal 73 67   49  

 
 
Tabel 25: Responspercentages Zelfsturend Vermogen 

Da Vinci college  
 

N Aantal 
leerlingen 
Meting A 

Aantal 
leerlingen 
Meting B 

Aantal 
leerlingen 
Meting C 

Aantal 
leerlingen 
Meting D 

     

Experimentele groep 46 44 (96%) - 34 (74%) 29 (63%) 

Controle groep 27 25 (93%) - 20 (74%) 19 (70%) 

Totaal 73 69  54 48  
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Tabel 26: Responspercentages Perceptie Prestatie 

Da Vinci college  
 

N Aantal 
leerlingen 
Meting A 

Aantal 
leerlingen 
Meting B 

Aantal 
leerlingen 
Meting C 

Aantal 
leerlingen 
Meting D 

     

Experimentele groep 46 44 (96%) - 34 (74%) 31 (67%) 

Controle groep 27 24 (89%) - 20 (74%) 18 (67%) 

Totaal 73 68  54 49 

 
 
Tabel 27: Responspercentages Samenwerkend Leren 

Da Vinci college  
 

N Aantal 
leerlingen 
Meting A 

Aantal 
leerlingen 
Meting B 

Aantal 
leerlingen 
Meting C 

Aantal 
leerlingen 
Meting D 

     

Experimentele groep 46 44 (96%) 41 (89%) 34 (74%) - 

Controle groep 27 23 (85%) 23 (85%) 20 (74%) - 

Totaal 73 67 64 54  

 


