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Samenvatting 

Twee groepen namen deel aan een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een spelcontext en 
intelligente aanpassingen voor een mobiele leertoepassing. De controlegroep oefende twee weken 
lang thuis met de originele toepassing voor Mobile English Learning (originele MEL-applicatie) die 
werd ontwikkeld tijdens een eerder project. De onderzoeksgroep oefende twee weken lang thuis 
met de verbeterde MEL-applicatie, waarbij de originele applicatie is ingebouwd in een avonturenspel 
en is verbeterd door intelligente aanpassingen. Er werden twee leerthema’s gebruikt: 
Dierentuindieren en de Buurt. Beide groepen woonden op school lessen bij over Dierentuindieren en 
de Buurt in de periode waarin ze thuis met de applicatie mochten oefenen. Er werden voor- en 
natoetsen uitgevoerd om de basisvocabulaire te meten en de kennis die werd verworven tijdens het 
leerproces. Uit de belangrijkste resultaten bleek dat de leerlingen in de onderzoeksgroep beter 
presteerden dan de kinderen in de controlegroep en dat de leerlingen in de onderzoeksgroep meer 
waardering hadden voor de verbeterde MEL-applicatie dan de kinderen uit de controlegroep hadden 
voor de originele MEL-applicatie.  

 

Inleiding 

Mobiele apparaten bieden leerlingen de vrijheid om te leren waar en wanneer ze maar willen 
(Sharples, 2000; Sharples e.a., 2007). Bovendien kan de lesstof worden aangepast aan de omgeving 
van de leerling, hetgeen de leerervaring verrijkt. In een eerder project (Sandberg, Maris & de Geus., 
2011) hebben we onderzocht of een mobiele applicatie voor het leren van de Engelse taal een 
aanvulling en ondersteuning kon vormen op het leren van Engels op school. De deelnemers aan het 
onderzoek waren kinderen uit groep 5 van een lagere school waar Engels als vak wordt aangeboden 
vanaf groep 1 tot aan groep 8. Uit de resultaten bleek dat de leerlingen die de mobiele applicatie 
twee weken lang mee naar huis mochten nemen (thuisgroep) beter presteerden dan de groep 
leerlingen die hetzij alleen tijdens een vaste periode op school oefende met de lesstof, of oefende 
met de lesstof op school en met de mobiele applicatie tijdens een bezoek aan de dierentuin. Het 
leerdomein bestond uit Engelse woorden die betrekking hadden op verschillende eigenschappen van 
dierentuindieren (leefgebied, gedrag, klasse, fysieke kenmerken). Als we rekening houden met de 
extra tijd die de thuisgroep besteedde aan de mobiele applicatie is het duidelijk dat hun betere 
prestaties kunnen worden toegeschreven aan de extra tijd die zij investeerden. Bovendien merkten 
we op dat de tijd die zij per dag speelden geleidelijk afnam tijdens de periode van twee weken. 

We concludeerden dat de MEL-applicatie op twee manieren verbeterd kan worden: 

1 Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie zodat de route die het kind kiest in de 
lesstof wordt aangepast aan zijn of haar eigen niveau van kennis en vaardigheid, en 

2 Door de leerapplicatie in te bouwen in een spelcontext, zodat de context interessant wordt 
en de kinderen worden beloond voor hun leerinspanningen. 

In het huidige onderzoek wordt de toegevoegde waarde van intelligente aanpassingen in combinatie 
met spelelementen onderzocht. In het volgende hoofdstuk behandelen we de theoretische 
achtergrond en verwant onderzoek.  
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Theoretische achtergrond en verwant onderzoek 

Serieuze spellen 

Het vakgebied van serieuze spellen richt zich op spellen die een ander primair doel dienen dan alleen 
ontspanning (Stapleton, 2004; Susi, Johanesson & Backlund, 2007). Hoewel er verschillende 
definities bestaan houden wij ons binnen de context van ons onderzoek aan de definitie die wordt 
gegeven door het Serious Games Initiative (seriousgames.org): 

Het Serious Games Initiative richt zich op gebruik van spellen bij het onderzoeken van 
uitdagingen op het gebied van management en leiderschap in de publieke sector. Een 
van de doelstellingen van het algemene handvest is ondersteuning bieden bij het leggen 
van productieve contacten tussen de elektronische spelindustrie en projecten waarbij 
spellen worden toegepast in het onderwijs, cursussen, de gezondheidszorg en openbaar 
beleid. 

Openbaar onderwijs staat momenteel voor de uitdaging om de digitale vaardigheden van kinderen 
te benutten in het schoolcurriculum en formele lessen, die op school worden gegeven, te integreren 
met meer informele buitenschoolse leermethodes (Mitchell & Saville-Smith, 2004; Sefton-Green, 
2004). Serieuze spellen zouden ondersteuning kunnen bieden bij de aanpak van deze twee 
uitdagingen. Moderne kinderen groeien op in een omgeving met geavanceerde technologie (smart 
phones, virtuele spelcontext, tablet computers, sociale netwerken). Vanaf een steeds jongere 
leeftijd oefenen kinderen hun vaardigheden en ze gebruiken daarbij steeds geavanceerdere 
technologie. Zelfs peuters lijken een iPad-applicatie te kunnen bedienen om verschillende concepten 
aan te leren (bijvoorbeeld de namen van verschillende kleuren of vormen). De technologische 
vooruitgang maakt een sterke integratie mogelijk tussen verschillende media (visueel, tekstueel, 
auditief). Serieuze spellen bieden kinderen de kans om te werken en te leren met aantrekkelijke 
materialen, geïntegreerde media en een zinvolle context. Bovendien appelleren serieuze spellen aan 
het heersende beeld dat vrije tijd speeltijd is. De manier waarop kinderen extra of complementaire 
kennis en vaardigheden verwerven buiten de formele schoolachtergrond sluit goed aan bij de 
speelsheid en het spelplezier dat een goed serieus spel biedt. 

 

De waarde van spelen 

Volgens verschillende onderzoekers (Bateson, 2005; Pellegrini, 2007; Burghardt, 2005) is spelen in 
de kindertijd geen willekeurige bezigheid die alleen maar dient ter vermaak. Het biedt het kind juist 
de kans om zijn omgeving op een veilige manier te ontdekken, verschillend gedrag uit te proberen 
en bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Spelen draagt bij aan de ontwikkeling van aangepast 
gedrag bij soorten die wonen in een veranderende en dynamische wereld. Vergelijkbaar met dit 
concept van spelen, bieden serieuze spellen en spellen in het algemeen een veilige omgeving om te 
ontdekken, te oefenen en uit te proberen (Corti, 2006; Squire & Jenkins, 2003).  
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Kenmerken van spellen 

Verschillende auteurs hebben geprobeerd de meest in het oog springende kenmerken van spellen te 
definiëren. Malone  & Lepper (1987) betogen bijvoorbeeld dat uitdaging, fantasie, complexiteit en 
controle de belangrijkste kenmerken zijn van een leerspel. Crookall e.a. (1987) noemen regels, 
strategie, doelen en competitie. Garris e.a. (2002) geven een overzicht van de meest voorkomende 
kenmerken die door verschillende auteurs worden genoemd en dat levert de volgende lijst op: 
fantasie, regels en doelen, sensorische stimuli, uitdaging, mysterie en controle.  

1 ‘Fantasie’ houdt verband met de concepten onderdompeling en betrokkenheid. Een goed 
doordachte fantasiecontext verleidt de leerling. Hij raakt volledig betrokken en gaat 
helemaal mee in de fantasiewereld. 

2 ‘Regels en doelen’ houden verband met uitdagingen en onderliggende leerdoelen. Het 
nastreven en bereiken van doelen op een steeds hoger niveau vormt een uitdaging voor de 
leerling. De regels van het spel kunnen het leerdoel ondersteunen:  formele regels waarop 
een spel is gebaseerd, kunnen op een impliciete manier worden geleerd, leren door doen, 
zodat de kennisverwerving van de leerling wordt bepaald door een patroon van positieve en 
negatieve feedback.  

3 ‘Sensorische stimuli’ zijn nodig om de leerling volledig bij het spel te betrekken. Visuele en 
auditieve stimuli zorgen ervoor dat de speler zich onderdeel voelt van de spelcontext.  

4 ‘Uitdaging’ verwijst naar de moeilijkheidsgraad van de doelen die de leerling worden 
gesteld. Te moeilijk leidt tot frustratie (Koster, 2005) terwijl te gemakkelijk leidt tot 
verveling. Het ontwerp van de ‘flow’ van het spelconcept houdt verband met intrinsieke 
motivatie: je blijft bezig met het spel omdat het je boeit. Flow wordt gezien als een van de 
fundamentele redenen waarom mensen videospelletjes spelen (Murphy, 2012). Hij legt een 
verband tussen flow en de Laws of Learning om uit te leggen waarom het leren van spellen 
begrips- en retentieverhogend kan werken. Continue cycli van feedback die nodig zijn om de 
flow teweeg te brengen en te behouden, worden geassocieerd met de feedbackaspecten 
van de Law of Exercise. De positieve emoties die verband houden met flow worden 
geassocieerd met de Law of Effect. De intensieve ervaring van in een flow raken, wordt 
direct in verband gebracht met de Law of Intensity. 

5 ‘Controle’ doet een beroep op de invloed die een leerling heeft op de flow van het spel. 
Zowel Garris e.a. (2002) als Cordova en Lepper (1996) rapporteren een sterke correlatie 
tussen het gevoel de controle uit te oefenen en motivatie. 

6 ‘Mysterie’ verwijst naar het introduceren van onzekerheid en verrassingselementen in het 
spel (Garris e.a., 2002). Als er iets onverklaarbaars gebeurt, zijn mensen geneigd om 
nieuwsgierig te worden en op zoek te gaan naar uitleg. Mysterie en fantasie zijn onderling 
verbonden door een verhaallijn of vertelling die zich langzaam ontvouwt. Het aanbrengen 
van hiaten in een verhaallijn lokt cognitieve nieuwsgierigheid uit. 

 

Kenmerken van spellen en motivatie 

De hierboven beschreven kenmerken van spellen hebben allemaal op de een of andere manier een 
effect op de motivatie. Positieve emoties, betrokkenheid, nieuwsgierigheid, uitdaging en controle 
dragen allemaal bij aan de motivatie van de leerling om het betreffende leerdoel te halen. Het 
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onderscheid tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie gaat hier een rol spelen – sommige 
kenmerken hebben meer invloed op de intrinsieke motivatie terwijl andere kenmerken ook de 
extrinsieke motivatie versterken (Cordova & Lepper, 1996, Kenny & Gunter 2007, Schwabe & Göth, 
2005). Bij een spel houdt het bereiken van het doel vaak verband met een beloning (punten scoren, 
iets kunnen kopen, een medaille winnen). Beloningssystemen zijn meer gericht op extrinsieke dan 
op intrinsieke motivatie.  

 

Aanpassing en motivatie 

Aanpassing aan het ontwikkelingsniveau van de kennis en vaardigheden van de leerling levert een 
bijdrage aan de motivatie van de leerling op de lange termijn. Volgens Csikszentmihalyi (1996) 
betekent flow volledig geconcentreerde motivatie. Het bereiken van een flowtoestand heeft als 
voorwaarde dat er een overeenkomst moet zijn tussen de uitdaging die men ervaart en de perceptie 
van het eigen kennis- en vaardighedenniveau: als de taak te moeilijk is, raak je gefrustreerd en als je 
de taak triviaal vindt, raak je verveeld.  

Een van de manieren om die aanpassing te realiseren is het gebruik van leerlingmodellen (Browne & 
Culligan, 2008; Bull, 1994; Chen & Chung, 2008). Leerlingmodellen verwijzen naar het representeren 
van de ontwikkelende kennis en vaardigheden van een leerling. Door de moeilijkheidsgraad te 
representeren  van wat er al bekend is en van wat moet worden geleerd, kan worden bepaald  welke 
lesstof binnen het bereik van de leerling ligt (noch te moeilijk noch te gemakkelijk). Het maken van 
een leerlingmodel begint altijd met het opstellen van bepaalde aannames over een leerling. Dit kan 
worden gebaseerd op een voortoets of op vooraf gedefinieerde stereotypische karakteriseringen 
van leerlingtypes.  

 

Multimedialeren 

Mayer (2003) heeft voortgeborduurd op het overbekende model voor informatieverwerking dat 
werd voorgesteld door Baddeley (1981; 1993; 1994) en Paivio (1986; Clark & Paivio, 1991). De 
theorie over multimedialeren is gebaseerd op drie aannames: 

1 De aanname van duale kanalen: verbale en visuele informatie wordt parallel verwerkt in 
verschillende kanalen. 

2 De aanname van beperkte capaciteit: er kan slechts een beperkt aantal elementen 
tegelijkertijd worden verwerkt in een enkel kanaal. 

3 De actieve leerverwerking: zinvol leren vindt plaats als leerlingen zich inzetten voor actieve 
leerverwerking met inbegrip van aandacht besteden aan binnenkomende woorden en 
beelden, het mentaal organiseren daarvan tot coherente verbale en beeldende 
voorstellingen en het mentaal verbinden van verbale en beeldende voorstellingen met 
elkaar en met eerder verworven kennis. 
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Verwerving van een woordenschat 

EarlyBird 

EarlyBird is een Nederlands kenniscentrum voor Early English dat een programma heeft ontwikkeld 
voor Nederlandse basisscholen. De scholen die deelnamen aan het MEL2-project onderwijzen 
allemaal de Engelse taal aan de hand van het EarlyBird-programma. In het EarlyBird- programma 
wonen de kinderen vanaf groep 1 minimaal één uur per week lessen en activiteiten in het Engels bij. 
De lessen zijn gebaseerd op modellen voor natuurlijke taalacquisitie. Kinderen worden gestimuleerd 
om deel te nemen aan spelsituaties waarin ruim aandacht wordt besteed aan communicatieve 
vaardigheden. De nadruk ligt in de eerste jaren (op een leeftijd van 4 tot 7 jaar) op luisteren, 
begrijpen en spreken. Lezen en schrijven worden voorzichtig geïntroduceerd in de middelste 
leerjaren van de lagere school (op een leeftijd van 8 tot 10 jaar). 

 

Een woordenschat verwerven in context 

In de afgelopen decennia is er in onderzoek naar taalverwerving vooral aandacht besteed aan 
woordenschatverwerving. Dat wordt als belangrijker beschouwd voor effectieve communicatie dan 
de beheersing van grammaticale regels. Een van de belangrijkste grondslagen van het EarlyBird- 
programma dat werd gebruikt in het MEL2-project is het idee dat een nieuwe L21

                                                           
1 De afkortingen L1 en L2 betekenen respectievelijk eerste en tweede taal. 

-woordenschat het 
best kan worden aangeleerd in een L2-context. Daarom is het nodig om een korte evaluatie te geven 
van bepaalde onderzoeken naar strategieën voor het verwerven van woordenschat. 
In vergelijking met andere strategieën voor het verwerven van woordenschat wordt contextueel 
leren, waarbij de leerling geacht wordt de betekenis van nieuwe woorden af te leiden uit de context, 
beter geacht voor de L2-autonomie van een leerling, omdat nieuw verworven woordenschat 
gemakkelijker over te brengen is naar een nieuwe context (Prince, 1996). Volgens Prince leveren drie 
factoren hieraan een bijdrage: a) het afleiden van de betekenis van een woord uit de context dwingt 
de leerling tot het ontwikkelen van strategieën die steeds meer profijt opleveren naarmate het 
leerproces vordert, b) systematisch nieuwe woorden tegenkomen in context onderstreept het feit 
dat woorden inderdaad worden gebruikt in dialogen voor communicatiedoeleinden en c) context 
biedt een indicatie over de manier waarop de woorden worden gebruikt. 
Er moet echter worden opgemerkt dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat leren vertalen, waar 
de leerling nieuwe woorden leert doordat hun L1-equivalent eenvoudigweg wordt verstrekt (bijv. 
door middel van een woordenlijst) effectiever is in puur kwantitatief opzicht, vooral voor leerlingen 
met een laag niveau qua taalvaardigheid (bijv. Hayati & Shahriari, 2010;  Nielsen, 2006; Prince, 
1996). Onderzoek door Kroll & Curley (1988, geciteerd in Hayati & Shahriari, 2010) heeft bewijs 
opgeleverd voor de veronderstelling dat er een verschuiving optreedt waarbij de context relevanter 
wordt naarmate een leerling doorstroomt naar een hoger taalvaardigheidsniveau. 
Voorstanders van contextueel onderwijs redeneren vaak dat contextueel onderwijs een grotere 
mentale inspanning vereist dan leren vertalen en dat daarom moet worden aangenomen dat het 
leidt tot meer retentie, zoals Hulstijn (1992) beschreef. Hulstijn biedt hiervoor wat ondersteunend 
bewijs, maar ontdekte tevens dat contextueel onderwijs het risico met zich meebrengt dat de 
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leerling de verkeerde betekenis afleidt. Andere onderzoekers hebben gesuggereerd dat de mate van 
semantische verwerking die nodig is bij strategieën voor het leren van woordenschat ook moet 
worden meegewogen. Volgens Ellis (1995) is het aannemelijker dat grondige semantische 
verwerking van doelwoorden, waarbij semantische associaties worden verkregen en bewerkt, leidt 
tot langdurige retentie dan herinneringstechnieken met behulp van minder grondige verwerking, 
zoals mondelinge herhaling. Jonassen (1991) onderstreepte het belang van context bij conceptuele 
leerprocessen in het algemeen.  
Het is de moeite waard om op te merken dat, omdat  ‘context’ vaak in beperkte zin wordt gebruikt, 
kritiek op contextueel leren niet altijd standhoudt, tenminste voor het lager onderwijs, als oefening 
in klassikaal verband wordt meegewogen. Wat in onderzoek meestal ‘context’ wordt genoemd, 
betekent vaak een zin of opeenvolgende zinnen (bijv. Hayati & Shahriari, 2010; Prince, 1996; 
Hulstijn, 1992), maar verwijst nooit naar de context van een klas op de lagere school, waar het 
gebruik van beeldmateriaal en sociale interactie een belangrijke rol kan spelen. Zodra er sociale 
interactie optreedt, gaat het verifiëren van betekenis ook een rol spelen. In zo’n klassikale situatie 
worden twee veel voorkomende bezwaren tegen contextueel leren die door Hulstijn (1992) worden 
beschreven minder belangrijk, namelijk dat a) een context zelden voldoende informatie biedt zodat 
de betekenis juist kan worden afgeleid en b) dat een betekenis afleiden uit context het risico met 
zich meebrengt dat de verkeerde betekenis wordt geleerd. 

 

Bewijs voor de waarde van serieuze spellen 

In het recente verleden zijn er verschillende beoordelingen verschenen over de effectiviteit van 
spellen bij onderwijs en serieuze spellen (Felicia, 2011; Girard, Ecalle & Magrant, 2012; Connolly, 
Boyle, MacArthur, Hainey, & Boyle, 2012). Ze bieden geen van alle overtuigende resultaten. 
Kennelijk worden dat in bepaalde onderzoeken positieve resultaten gerapporteerd en in andere niet. 
Maar er is ook een methodologisch probleem. In de meeste van de genoemde onderzoeken was 
geen controlegroep opgenomen of, als dat wel het geval was, kreeg die groep helemaal geen 
instructie. Girard e.a. (2012, p. 9) stellen: “De beste manier om het effect van alle soorten instructie 
te beoordelen en te bewijzen is naar onze mening die te vergelijken met op zijn minst een groep die 
geen instructie krijgt en een groep die instructie krijgt met behulp van een andere soort 
instructiemateriaal.” Conally e.a. (2012) beweren dat er een tekort is aan werkelijke  experimenten 
met een willekeurige blootstelling van personen aan situaties. Ennemoser (2009) beweert dat de 
vraag waardoor een effect ontstaat vaak weinig bevredigend beantwoord wordt, hoewel er in 
verschillende gevallen significante effecten worden geconstateerd. Hij roept op tot meer accuratesse 
in experimenten en beter uitgewerkte theoretische modellen over het verband tussen oorzaak en 
gevolg tijdens het spelen van een spel. 

 

Gevolgtrekkingen voor ons onderzoek 

Bij het beoordelen van de literatuur over serieuze spellen, motivatie, leerlingmodellen, 
multimedialeren en het leren van woordenschat, concluderen we dat meer motivatie en effectiviteit 
bij het leren kan worden bereikt door gebruik te maken van spelelementen die meer uitdaging en 
plezier bieden aan de leerlingen, in combinatie met leerlingmodellen die de leerling doorverwijzen 
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naar lesstof van de juiste moeilijkheidsgraad. Daarom stellen we de vraag of verbetering van de 
originele MEL-applicatie met meer intrinsiek ingebouwde spelelementen en een dynamischer 
leerlingmodel meer profijt bij het leren zal opleveren. Wij verwachten daarom dat: 

1 Kinderen die de verbeterde MEL-applicatie gebruiken beter zullen presteren dan kinderen 
die de originele MEL-applicatie gebruiken.  

2 Kinderen die de verbeterde MEL-applicatie gebruiken significant langer zullen leren (tijd aan 
de taak zullen besteden) dan de kinderen die de originele MEL-applicatie gebruiken. 

3 Kinderen die de verbeterde MEL-applicatie gebruiken effectiever zullen leren (meer in 
minder tijd) dan kinderen die de originele MEL-applicatie gebruiken. 

 

Methode 

Deelnemers 

In totaal namen 106 kinderen deel aan het onderzoek, 51 daarvan in conditie A en 55 in conditie B. 
De gemiddelde leeftijd van de leerlingen in conditie A was 8 jaar en 9,5 maand. De gemiddelde 
leeftijd in conditie B was 9 jaar. 28 kinderen in conditie A waren jongetjes en 23 waren meisjes. 31 
kinderen in conditie B waren jongetjes en 24 waren meisjes. Voor de belangrijkste analyse werd 
gekozen voor kinderen die zowel een voortoets als een natoets aflegden en die hoger dan nul 
scoorden op het aantal beantwoorde vragen (als maatstaf dat zij minimaal één keer met applicatie 
hadden gewerkt). Dit criterium leidt tot 43 geldige gevallen in conditie A en 49 in conditie B.2

 

Voor de 
exploratieve analyse hebben we onderscheid gemaakt tussen de twee leerthema’s Dierentuindieren 
de Buurt. Voor Dierentuindieren hadden we 29 geldige gevallen in conditie A en 47 in conditie B, op 
basis van het  criterium dat de Dierentuinapplicatie minimaal één keer gebruikt was (het aantal 
beantwoorde Dierentuinvragen is groter dan nul) en dat het kind een score had in zowel de 
voortoets als de natoets over de Dierentuin. Voor de Buurt hadden we 30 geldige gevallen in 
conditie A en 38 in conditie B op basis van het  criterium dat de Buurtapplicatie minimaal één keer 
gebruikt was (het aantal beantwoorde Buurtvragen is groter dan nul) en dat het kind een score had 
voor zowel de voortoets als de natoets over de Buurt.  

Ontwerp 

Het onderzoek was gebaseerd op een quasi-experimenteel ontwerp met een voor- en natoets 
waarin drie scholen twee condities vertegenwoordigden (de originele MEL en de verbeterde MEL). 
Eén school nam deel met twee klassen uit groep 5 (verbeterde MEL) terwijl de originele MEL-
conditie werd uitgevoerd door twee klassen uit groep 5 van twee verschillende scholen. De originele 
MEL- conditie vormde onze controlegroep waarmee we de verbeterde MEL-conditie hebben 
vergeleken. In beide condities werd op school twee weken lang gewerkt met EarlyBird-materiaal en 
tegelijkertijd namen de leerlingen de mobiele applicatie twee weken mee naar huis. 

                                                           
2 Dit criterium houdt in dat het geselecteerde kind gespeeld kan hebben met de Dierentuindieren of met de 
Buurt, maar niet noodzakelijkerwijs met allebei. 
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Materiaal 

Leerthema’s en het leren van doelwoorden 

Er werden twee thema’s gekozen voor het MEL2-project: Dierentuindieren en de Buurt. Beide 
thema’s maken onderdeel uit van het reguliere schoolcurriculum en van de Early English-
programma’s die worden onderwezen op de deelnemende scholen. Bovendien behoren beide 
thema’s tot het dagelijks leven en de interessesfeer van de leerlingen. Er werd daarom verwacht dat 
de leerlingen grotendeels bekend zouden zijn met de woordenschat in hun moedertaal en, 
weliswaar in mindere mate, ook met onderdelen van de Engelse woordenschat, hetgeen voldoende 
basis bood voor uitbreiding van de woordenschat. 
Voor het thema Dierentuindieren werden 100 woorden als doelwoorden opgenomen in de lessen en 
de mobiele applicatie. De doelwoorden bestonden uit dierennamen (snowy owl, prairie dog), de 
zichtbare kenmerken van dieren (wings, flipper), het leefgebied van dieren (savanna, ocean), het 
soort voedsel wat de dieren eten (plankton, hay), het gedrag van dieren (to hunt, to hatch) en een 
abstracte categorie voor de indeling van de dieren (scavenger, mammal). 
Voor het thema de Buurt werden 106 woorden in de lessen en de mobiele applicatie opgenomen als 
doelwoorden. Die woorden hadden allemaal betrekking op ‘dingen’ in de ruimste zin des woords, 
zoals die voorkomen in de werkelijke buurt rondom de scholen. De doelwoorden bestonden uit 
voorwerpen (traffic lights, house, playground), activiteiten of handelingen (playing hide and seek, to 
take the dog for a walk, to cross the road) en een abstractere categorie (forwards and backwards, 
delayed, rustling). 

 

Het EarlyBird materiaal 

Voor beide thema’s werden lesplannen ontwikkeld voor vier lessen van 45 minuten die werden 
gepland in een periode van 2 weken. Tijdens deze twee weken kregen de kinderen ook de kans om 
de woordenschat van het thema thuis te oefenen met de mobiele applicatie die voor het project 
ontwikkeld was. 
Er werden korte teksten geschreven ter introductie van de doelwoorden bij de leerlingen. Deze korte 
teksten over de verschillende dieren en de onderwerpen in de buurt dienden als basis voor de lessen 
en vormden het informatieve deel van de stof voor de mobiele applicatie. De teksten werden 
geschreven met het oog op maximale toegankelijkheid voor de leerlingen. Er werd daarom gebruik 
gemaakt van relatief korte zinnen en standaardzinsstructuren die werden herhaald, zodat de 
leerlingen zich konden concentreren op de doelwoorden, die in die zinnen veranderden. Bovendien 
werden de doelwoorden aan het begin voorzien van een initiële moeilijkheidsgraad (gemakkelijk, 
gemiddeld of moeilijk) op basis van de gelijkenis met het Nederlandse equivalent en het 
abstractieniveau. Deze indeling werd gebruikt bij het schrijven van de teksten door te beginnen met 
gemakkelijke woorden en geleidelijk moeilijkere woorden te gebruiken. 
Een substantieel onderdeel van de eerste en tweede les van elk thema bestond uit een introductie 
van de woordenschat door te luisteren naar en mee te lezen met de korte teksten en die te 
bespreken met de klas. Leerlingen oefenden de woordenschat tijdens de lessen door het maken van 
oefeningen en uitvoeren van activiteiten, zoals het maken van een mind map (voor 
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Dierentuindieren), het bedenken van een nieuwe indeling voor hun buurt (voor de Buurt), het 
stellen en beantwoorden van vragen, het geven en uitvoeren van instructies en zingen van liedjes. In 
de laatste les van elk thema hielden de leerlingen een korte presentatie voor hun klasgenoten over 
de mind map die ze hadden gemaakt of de nieuwe indeling die ze hadden ontworpen voor de buurt. 
Om te zorgen dat de lesinhoud bij de verschillende scholen hetzelfde was, ontvingen de 
onderwijzers heldere lesplannen met nauwkeurige instructies over de structuur, de inhoud en de 
duur van de lessen. 

 

Originele MEL 

De originele MEL is een serieus spel dat is opgebouwd rond 25 dieren die verdeeld zijn over vijf 
continenten. Elk dier werd in verband gebracht met ongeveer zeven doelwoorden. Al deze 
doelwoorden werden opgenomen in een kort verhaaltje over het dier. Dit verhaal werd voorgelezen 
door een Engelse moedertaalspreker terwijl een video over het dier werd getoond. Voor elk dier 
werden er twee minispellen gemaakt. Er waren vijf soorten minispellen:  

● Een multiplechoicetest: er werd een vraag gesteld en er werden 4 mogelijke antwoorden 
getoond en hardop uitgesproken; één daarvan was het juiste antwoord.  

● Ja of nee-spel: er werd een vraag gesteld die met ja of nee moest worden beantwoord.  

● Fotoselectiespel: er werd een vraag gesteld die beantwoord moest worden door te klikken 
op de juiste foto uit drie foto’s. 

● Spellingtest: er werd een vraag gesteld met drie mogelijke antwoorden. Het juiste antwoord 
bevat zowel de juiste uitspraak als de juiste spelling.  

● Legpuzzel: een vraag wordt juist beantwoord door het juiste deel van het dier te slepen naar 
het juiste hiaat in de foto.  

De dieren werden in een vaste volgorde getoond, continent voor continent. Alle vragen en 
antwoorden werden zowel in gedrukte tekst getoond als hardop uitgesproken door een Engelse 
moedertaalspreker. Nadat de leerling een antwoord had gekozen werd er relevante positieve of 
negatieve feedback gegeven in auditieve vorm. 

 

 

Verbeterde MEL 

Bij de originele MEL werden alle dieren bezocht in een vast volgorde terwijl er willekeurig vragen 
werden gekozen uit een vragenpool per dier. Bij het continent Oceanië kwam bijvoorbeeld de inktvis 
eerst, daarna de haai en de zeeschildpad, gevolgd door de pinguïn en de zeeotter. Bij de verbeterde 
MEL hangt de volgorde echter af van de moeilijkheidsgraad die het best past bij de talenten van de 
leerling. Hiervoor werd een leerlingmodel ontworpen dat de vragen selecteert met het meest 
passende doelwoord op basis van de taalbeheersing van de leerling. Nadat alle minispellen gespeeld 
waren, kon de leerling handmatig een dier kiezen en verder oefenen. 
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Leerling- en onderwijsmodel 

Een intelligent onderwijsmodel maakt gebruik van de kennis uit het leerlingmodel en presenteert zo 
het meest geschikte leermateriaal aan de leerling. In het geval van de verbeterde MEL-applicatie 
gebruikt het onderwijsmodel de kennis van de leerling voor het kiezen van minispellen en 
doelwoorden op een zodanige manier dat de leerling het meest wordt uitgedaagd. In ons leermodel, 
werden de vijf gevraagde woorden in een minispel gekozen op basis van twee gemakkelijke en twee 
neutrale woorden en één moeilijk woord. De moeilijkheidsgraad van de woorden werd berekend en 
verkregen uit het leerlingmodel. Een beperking in het selectieproces was dat hetzelfde doelwoord 
niet te vaak kon worden gekozen voordat alle doelwoorden minimaal één keer waren gevraagd. 
Initieel werd elk doelwoord voorzien van een moeilijkheidsgraad. De consequentie hiervan was dat 
alle leerlingen begonnen met dezelfde combinatie qua moeilijkheidsgraad per doelwoord. Dit 
beginniveau qua moeilijkheidsgraad werd gebaseerd op drie aspecten van een woord (hoe lager de 
score hoe gemakkelijker het woord):  

1 Gelijkenis met het Nederlands (score 1-5). Voorbeelden van woorden met score ‘1’ zijn  
tundra en camouflage. Score ‘2’: wool, tentacle, enz.  

2 Abstractieniveau (1 of 2): Score 1 geldt bijvoorbeeld voor rhino of claw; score ‘2’ voor 
mammal of endangered. 

3 Frequentie (score 1-5); de frequentielijst van het Project Gutenberg (1995) werd gebruikt als 
maat voor de frequentiescore.  

De berekening om de moeilijkheidsgraadscores voor 27 woorden zo goed mogelijk aan te passen 
werd afgeleid uit de gegevens die zijn verzameld in het vorige onderzoek (gepubliceerd in Sandberg 
e.a., 2011). De score voor elk doelwoord werd bepaald door het percentage kinderen dat het juiste 
antwoord gaf in dat onderzoek. Met behulp van deze benchmark, werden de bovenstaande drie 
aspecten zodanig beoordeeld dat de testresultaten zo goed mogelijk konden worden 
geïnterpreteerd. Ten slotte werden de doelwoorden ingedeeld als 'gemakkelijk', 'neutraal' of 
'moeilijk'. Als een woord een score '1' had op 'gelijkenis met Nederlands' werd het altijd ingedeeld 
bij 'gemakkelijk'. Deze berekening die het best past bij de scores van de 27 passieve woorden werd 
gebruikt voor de indeling van de hele serie van 120 doelwoorden. De uiteindelijke lijst met 
doelwoorden bestond uit: 24 moeilijke woorden (bijvoorbeeld jaw, picky), 53 neutrale woorden 
(reptile, desert) en 43 gemakkelijke woorden (bamboo, colony, mud).  

 

Leerlingmodel 

Om te beginnen wordt de initiële moeilijkheidsgraad van een doelwoord bepaald door een 
inschatting van het systeem. Na verloop van tijd wordt de succes-score van het doelwoord 
aangepast door in te schatten hoe moeilijk het woord is voor deze leerling in dit speltype. Het effect 
van deze aanpak is dat er slechts een geleidelijke aanpassing plaatsvindt van de moeilijkheidsgraad 
van de doelwoorden. Eén fout of een gelukstreffer heeft slechts een minimaal effect. De 
moeilijkheidsgraad van de doelwoorden wordt bijgewerkt met de kennis over de prestaties van de 
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leerling bij de woorden. We hebben eerst een Success-Rating (successcore, SR) gedefinieerd als een 
maat voor het aantal juiste antwoorden gedeeld door het totaal aantal antwoorden. Om recentere 
resultaten meer te benadrukken werd gebruik gemaakt van de log2 van de dalende  meeropbrengst. 
Dit gebeurde door de score te delen door log2 van de rangorde en de uitkomst te normaliseren met 
de maximumscore. Verder staat ‘Total within game-type’ (totaal binnen dit speltype, TW) voor het 
aantal woorden dat is gespeeld binnen dit speltype. ‘Total outside game-type’ (totaal buiten dit 
speltype, TO) staat voor het totale aantal woorden dat gespeeld is buiten dit speltype. Er werden 
drie factoren gebruikt om de moeilijkheidsgraad van een doelwoord te bepalen voor een specifiek 
speltype 

1 SR binnen hetzelfde speltype (SR_W).  

2 Aantal keer dat het doelwoord werd voorgelezen aan de leerling (in het introductiefilmpje) 
(NR).  

3 Initiële moeilijkheidsgraad (IDL): 1,0 voor opvulwoorden; 0,5 voor gemakkelijk; 0,2 voor 
neutraal; 0,1 voor moeilijk.   

Dat betekent dat: 

SR_W gewicht (SR_W_W) = (TW / 7).  

SR_O gewicht (SR_O_W) = (1 – SR_W_W) × (TO / 12).  

NR gewicht (NR_W) = 1/4 × (1 – SR_W_W – SR + O_W) × TNR / 5. 

IDL gewicht (IDL_W) =1 – SR_W_W – SR – O_W – NR_W.  

De constantes (7 en 5) geven het maximum aantal invoeren aan die in de berekeningen worden 
meegenomen; 7 werd gekozen als maximum voor ‘woorden binnen hetzelfde speltype’, omdat een 
lager aantal zou betekenen dat een goed/fout antwoord een groot effect zou hebben en een hoger 
aantal zou resulteren in het gebruik van meer algemene kennis hoewel er al een substantiële 
hoeveelheid specifiek gedrag wordt waargenomen;  5 voor ‘aantal keer gelezen’ werd zo gekozen 
dat er niet teveel confrontaties met een woord nodig waren om de moeilijkheidsgraad van een 
woord te verhogen. De vermenigvuldiger (1/4) zwakt het effect af dat het aantal keer dat een woord 
getoond wordt, heeft op de moeilijkheidsgraad van een woord. Als dit niet was toegepast, zou een 
moeilijk woord een gemakkelijk woord zijn geworden door het alleen maar 5 keer te tonen aan de 
gebruiker (zonder een vraag). Door de afzwakking wordt de moeilijkheidsgraad van een woord 
slechts één niveau lager, waardoor de applicatie een kleine verschuiving aanbrengt in de woorden 
die worden gekozen. 

 

Voorbeeld 

Laten we zeggen dat we, ter illustratie van het bovenstaande de moeilijkheidsgraad willen weten van 
het woord ‘hooked’ voor het minispeltype ‘multiplechoicetest’. We weten uit onze waarnemingen 
dat dit woord in het minispeltype ‘multiplechoicetest’ al drie maal aan de leerling is aangeboden 
(TW =3; SR_W_W = 3/7). Het eerste en tweede antwoord was fout, het derde antwoord was goed. 
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SR_W wordt dan als volgt berekend: laten we zeggen dat ‘hooked’ al één keer werd aangeboden in 
een ander minispeltype (TO = 1). SR_O_W wordt dan berekend als 1−3/7×1/12= 0,05. Het antwoord 
was goed, dus geldt SR_O = 1. Het woord ‘hooked’ werd 8 keer hardop voorgelezen, dus NR =1 
(omdat hier 8/5 > 1, daarom wordt NR op 1 gesteld) NR_W = 1/4 (1 – 3/7 – 0,05) × 1 = 0,13. De 
initiële moeilijkheidsgraad (IDL) van ‘hooked’ was = 0,2. De IDL_W = 1 – 3/7 – 0,05 – 0,13 = 0,39. Dit 
resulteert in de volgende moeilijkheidsgraad, IDL =  0,38 × 37 + 0,05 + 0,13 + 0,39 × 0,2 = 0,42. 

 

Onderwijsmodel, selectie van lesstof 

Bij alle minispeltypes worden vijf doelwoorden gebruikt. Om doelwoorden op het geschikte niveau 
voor de leerling aan te bieden, koos het onderwijssysteem twee gemakkelijke woorden (bijv. 
woorden met een moeilijkheidsgraadscore van 0,7), twee neutrale woorden (woorden met een 
moeilijkheidsgraadscore van 0,5) en één moeilijk woord (een woord met een 
moeilijkheidsgraadscore van 0,2). Het algoritme voor het kiezen van lesstof probeert een minispel te 
vinden met vijf verschillende woorden dat het best past bij het bovenstaande model. Dit gebeurt 
door het minispel te kiezen waarbij het absolute verschil met het bovenstaande model zo klein 
mogelijk is. Op deze manier verandert de moeilijkheidsgraad van een specifiek woord voor een 
leerling mettertijd. Hierdoor treedt er variatie op in de woorden die worden gekozen, zodat de 
lesstof voor slimmere leerlingen verschuift naar moeilijkere woorden terwijl er bij leerlingen die 
meer fouten maken een verschuiving optreedt naar gemakkelijkere woorden, zolang dat nodig is. 
Laten we bijvoorbeeld stellen dat de uitspraaktest voor de hippo beschikt over zeven verschillende 
vragen die kunnen worden gekozen. Elke vraag is verbonden met één doelwoord. De 
moeilijkheidsgraad voor alle niet-opvulwoorden wordt berekend volgens de uitleg. De 
opvulwoorden krijgen de  score 1: ‘fur’ = 0,4’, ‘pelt = 0,25’, ‘hold breath = 0,3’, ‘mud = 0,6’, ‘stay cool 
= 0,2’, ‘opvuller1 = 1’, ‘opvuller2 = 1’. Nu is voor het bovenstaande model de beste keuze de selectie 
(opvuller1 of opvuller2, mud, fur, hold breath, stay cool). Dit resulteert in een verschil ten opzichte 
van de optimale moeilijkheidsgraadscore van |1 – 0,7| + |0,6 – 0,7| + |0,4 – 0,5| + |0,3 – 0,5| + |0,2 
– 0,2| = 0,7. Dit gescoorde verschil wordt berekend voor en vergeleken met alle mogelijke 
combinaties van dieren en speltypes. De combinatie dier-speltype met de laagste verschilscore 
wordt gekozen. 

Aanpak van het ontwerp van de verbeterde MEL-applicatie 

Het ontwerp van de verbeterde MEL-applicatie bouwt voort op de inzichten die hierboven zijn 
toegelicht. Als we rekening houden met alle aspecten van de verschillende auteurs kunnen we de 
volgende lijst samenstellen (gericht op het dierentuinthema). We zullen voor elke invoer toelichten 
hoe we dat hebben aangepakt in ons spel.  
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Tabel 1. Cruciale spelonderwerpen en hoe ze zijn ingezet in het MEL-spel. 

Kenmerk Toegepast in de verbeterde MEL-applicatie. 

Regels De regels van het spel zijn duidelijk.  

Controle  Deze factor geeft aan in hoeverre de speler invloed heeft op de voortgang van het 
spel. Dit is opzettelijk heel beperkt gehouden omdat het onderdeel uitmaakte van een 
gecontroleerd experiment. 

Herkenbare  
context  

Dierentuin en de Buurt zijn algemeen bekende onderwerpen voor de leerlingen. 

Doelen De speldoelen zijn helder vanaf het begin van het spel. 

Beloning Er zijn beloningen in de vorm van smileys en medailles. 

Feedback Er werd auditieve feedback gegeven na elke vraag die werd beantwoord;  met behulp 
van visuele indicatoren kon de leerling de voortgang van het spel zien (smileys en 
medailles aan alle dieren verbonden). 

Uitdaging Zoeken naar dieren en ze terugbrengen naar hun kooi door een bepaald aantal vragen 
goed te beantwoorden.  

Aanpassing Het ingebouwde onderwijs-/leerlingmodel zorgt voor aanpassing aan de 
taalvaardigheid van de leerling. 

Niveau Er zijn twee niveaus. Op het eerste niveau moeten alle dieren worden gevangen. Op 
het tweede niveau kunnen zelf dieren worden gekozen om hun geluksfactor te 
verhogen. 

Verhaallijn Er is een verhaallijn in het dierentuinspel, want de dieren moeten teruggebracht 
worden naar hun kooien. 

Fantasie- 
elementen 

Niet gebruikt. 

Sfeer Elk continent wordt grafisch zodanig gepresenteerd dat het typisch is voor de 
omgeving van dat continent. 
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Rollenspel Het kind is in het spel de assistent van de dierenverzorger. 

Sociale 
interactie 

Niet gebruikt. 

Competitie Niet gebruikt. 

Samenwerking Niet gebruikt. 

 

Het ontwerp van de verbeterde MEL-applicatie bestond uit twee delen. Omdat we wilden weten of 
een mobiel spel de prestaties op de vaardighedentoets in Engelse taalvaardigheid kon verbeteren, 
hebben we de nieuwe applicatie (verbeterde MEL) vergeleken met een oudere versie van de  
applicatie (originele MEL) waarop alleen de zogenaamde minispellen konden worden gespeeld. Om 
onderscheid te maken tussen verschillende thema’s, werd de applicatie verdeeld in twee modules: 
Dierentuindieren en de Buurt. In de verhaallijn van de Dierentuindierenmodule waren er dieren 
ontsnapt en moest de speler ze terugvinden. In de Buurtmodule moesten de artikelen worden 
teruggevonden op een scherm met een collage van alle artikelen. 

 

Beloning: geluksfactor en medailles 

Voor elk dier bestonden er twee soorten beloningen, een gelukswaarde, die werd aangegeven door 
een smiley en een medaille. De gelukswaarde werd berekend door het aantal goede antwoorden te 
delen door het totaal aantal gestelde vragen voor dat dier. De verhouding tussen de smileys en 
medaille-indicatoren werd volgens onderstaande tabel berekend. 

 

Tabel 2  Schema voor het beloningssysteem 

Geluksfactor Soort smiley  Medaillekleur 

< 33% Droevig Brons 

34% – 66% Neutraal Zilver 

66% – 99% Blij Goud 

> 99% Zeer blij Goud 
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Dierentuindieren 

Het spel werd geschreven als een ontdekkingsspel, in de zin dat leerlingen moesten zoeken naar 
dieren die waren verborgen in een afbeelding van het bijbehorende continent. Er waren in totaal 25 
dieren. Als een dier werd gevonden kon er een minispel gestart worden met vragen over dit dier. Als 
er minimaal drie goede antwoorden werden gegeven op vijf vragen, was het dier "gevangen", d.w.z. 
weer in de dierentuin geplaatst. 

Voor Dierentuindieren was er een wereldkaart met de vijf continenten (Noord-Amerika, Zuid-
Amerika, Afrika, Azië, Oceanië). De applicatie bevat een aantal spelelementen: 

Er waren twee belangrijke afzonderlijke onderdelen in de applicatie, de ontdekkingssectie en de 
leersectie. 

De leersectie leek op de eerste versie van het spel dat we hebben ontwikkeld (de originele MEL). Er 
werden vijf verschillende types minispelen gebruikt, waaronder: multiplechoice, fotoselectie, 
legpuzzel, ja/nee en spelling. 

Implementatie 

Het spel werd ontwikkeld in HTML5 met behulp van de PhoneGap-omgeving, om gebruik op 
verschillende platforms mogelijk te maken. De huidige versies werkt alleen op het Android platform. 
Er is gebruik gemaakt van Huawei U8800 smartphones, met een schermformaat van 800x480 pixels. 

De data werd opgeslagen in de applicatie: 

● Elke klik met een tijdregistratie. 

● Elk antwoord met een tijdregistratie en de tijd die aan de vraag werd besteed. 

● Elk begin/eind van de applicatie. 

Het algoritme ter bepaling van de volgende vraag: 

● Om kinderen gemotiveerd te houden om het spel te spelen, hebben we een algoritme 
ontwikkeld voor aangepaste selectie van het volgende dier. Dit was gebaseerd op de huidige 
moeilijkheidsgraad. We hebben de vragen ruwweg in drie verschillende moeilijkheidsgraden 
ingedeeld: gemakkelijk, gemiddeld en moeilijk. 
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Figuur 1  Screenshots van de verbeterde MEL-applicatie Dierentuindieren 

 

De dieren zijn verspreid over vijf 
continenten. Als er op wordt geklikt, wordt 
het zoekscherm voor dat dier geopend.  

 

Zoekscherm. De gebruiker kan scrollen in dit 
panoramascherm. Veel dieren zaten 
verstopt achter bomen en stenen om de 
speler in de war te brengen. 

 

Zodra het juiste dier werd gevonden, klikte 
de gebruiker erop en verscheen het dier in 
het groot ter bevestiging.  

 

Nadat het juiste dier was gevonden, begon 
het spel van dat dier. Voor elk dier waren er 
twee verschillende spellen. Er waren 5 
soorten spellen, namelijk woordzoeker, 
multiplechoice, spelling, legpuzzel en 
goed/fout. 
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Als minimaal drie van de vijf vragen goed 
werden beantwoord, was het dier  
“gevangen”. 

 

Gevangen dieren werden teruggebracht 
naar de kooi in de dierentuin. Er is een kooi 
voor elk continent (er zijn vijf verschillende 
continenten). Een smiley laat zien hoe 
gelukkig het dier is, afhankelijk van de 
score. 

 

 

De voortoets en natoets 

Voor beide domeinen (Dierentuindieren en de Buurt) werd een voortoets en een natoets gemaakt 
die voldeed aan standaardtoetsen zoals SOPA en de Peabody Picture Vocabulary Test (Dunn & Dunn, 
1997; Kenyon & Rhodes, 2002).  Passieve woordkennis werd getoetst door het stellen van een vraag 
en het kind uit te nodigen om antwoord te geven door te wijzen op één van de vier beschikbare 
foto’s (bijvoorbeeld: “Waar vind je een dier dat giftig is?”). Actieve woordkennis werd getoetst door 
het kind een foto te tonen en op een specifiek onderdeel te wijzen met de vraag: “Kun je me 
vertellen hoe dit heet?”; bijvoorbeeld wijzen op de slurf van een olifant.  
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Toetsprocedure 

Alle kinderen werden individueel getoetst door twee toetsmedewerkers. Eén van de twee, de 
interviewer, zat tegenover het kind en toonde hem/haar foto’s van dieren en stelde de vragen. De 
ander zat achter het kind en nam geen deel aan het interview. De laatste zat op een plek die het kind 
niet goed kon zien zodat hij of zij zich minder bewust was van het feit dat hij of zij werd 
geobserveerd. De observator noteerde de antwoorden van het kind en kende cijfers toe. De toets 
duurde ongeveer 15 minuten per kind. Tijdens het eerste deel van de toets werd de passieve kennis 
van de leerlingen getoetst. De leerlingen kregen een aantal kaarten te zien met vier verschillende 
foto’s, die vier keuzemogelijkheden boden. Er werd aan ze gevraagd om de juiste foto aan te wijzen 
als antwoord op een vraag (bijv. "Op welke foto zie je verkeerslichten?").  

 

Figuur 2 Voorbeeldvraag: verkeerslichten 

 

Tijdens het tweede deel van de toets werd de actieve kennis van de leerling getoetst. Er werden 
foto’s getoond van dierentuindieren of dingen uit de buurt en vergrote foto’s van een opvallend 
dierenkenmerk  of kenmerken uit de buurt. Voor het thema Dierentuindieren werd er gevraagd om 
de naam te noemen van verschillende dieren (bijv. "Hoe heet dit dier?" [antwoord: eagle]) en om 
bepaalde eigenschappen te noemen (bijv. "Als je naar de olifant kijkt, wat is dat lange ding hier 
dan?" [antwoord: trunk]). Voor het thema de Buurt, werd de leerlingen gevraagd om de namen te 
geven van voorwerpen uit de buurt (bijv. "Kijk eens naar deze foto. Hoe heet dit?" [antwoord: bike]) 
en activiteiten (bijv. "Welk spel spelen deze kinderen?" [antwoord: hide and seek]). In de testfase 
van de voortoets bleek dat 23 actieve onderdelen en 27 passieve onderdelen achter elkaar te veel 
van hetzelfde was, waardoor de kinderen snel minder geconcentreerd raakten. Daarom besloten we 
de actieve en passieve onderdelen in subcategorieën te verdelen (11 en 12 voor de actieve 
onderdelen, 13 en 14 voor de passieve onderdelen). De twee subcategorieën van actieve en 
passieve onderdelen werden afgewisseld. 

 

Vragenlijst 

Er werd bij het onderzoek een vragenlijst gebruikt die een beperkt deel van de kinderen in elke 
conditie ontvingen nadat zij het spel gespeeld hadden. De vragenlijst was opgebouwd op basis van 
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de actuele literatuur over  serieuze spellen en de kenmerken daarvan. De vragenlijst was bedoeld 
om de houding van leerlingen ten opzichte van mobiele technologie, hun mate van motivatie en hun 
waardering van de speleigenschappen te bepalen. De lijst was bovendien gebaseerd op de eerste 
resultaten van de data-analyse en bevatte daarom vragen die bedoeld waren om informatie te 
geven over spelgebruik. Er werd bijvoorbeeld aan de kinderen gevraagd of andere mensen (familie, 
vrienden) hun telefoon hadden gebruikt tijdens de onderzoeksperiode.  
De vragenlijst bestond uit 3 ‘Ja/Nee’ vragen, 23 multiplechoicevragen (MCQ) met een verschillend 
aantal mogelijke antwoorden en 3 open vragen. Sommige MCQ waren conform de Likert-schaal; bij 
de andere vragen mochten de kinderen ook een extra antwoord noteren. De vragenlijst was 
verdeeld in 4 secties: de eerste sectie was algemeen (bekendheid met technologie). De tweede 
diende om te meten hoe de speleigenschappen werden ervaren door de kinderen, bijv. “Is het  
duidelijk wat de spelregels zijn?” De derde sectie was gericht op spelgebruik, bijv. “Wat was meestal 
de reden om te stoppen met het spel?” Het laatste deel ging over motivatie, bijv. “Waarom vond je 
het spel leuk om te spelen?” 

 

Fases van het onderzoek 

Tabel 3: Schematisch overzicht van het onderzoek 

 Conditie A Conditie B 

Voortoets  
Dierentuindieren 

12-01-2012 
13-01-2012 

08-03-2012 
09-03-2012 

Lessen  
Dierentuindieren 

16-01-2012 tot 
27-01-2012 

12-03-2012 tot 
28-03-2012 

Natoets  
Dierentuindieren 

30-01-2012 
31-01-2012 

29-03-2012 
30-03-2012 

Voortoets  
de Buurt 

02-02-2012 
03-02-2012 

10-04-2012 
11-04-2012 

Lessen 
de Buurt 

06-02-2012 tot  
17-02-2012 

11-04-2012 tot 
21-04-2012 

Natoets  
de Buurt 

20-02-2012 
21-02-2012 

23-04-2012 
24-04-2012 

 

Data-analyse 

Om het hoofdeffect van de conditie te bepalen (originele MEL versus verbeterde MEL) op de score 
van de voortoets, werden de scores voor DierentuinPassief en BuurtPassief opgeteld net als de 
scores voor DierentuinActief en BuurtActief. Dit leverde de volgende maximumscores op: Passief = 
56; Actief = 94. De twee condities werden vergeleken met een Mixed Anova voor de daarvan 
afhankelijke variabelen NatoetsPassief (opgetelde score op passieve onderdelen voor zowel 
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Dierentuindieren als de Buurt) en NatoetsActief (opgetelde score op actieve onderdelen voor zowel 
Dierentuindieren als de Buurt). 

 

Resultaten 

We presenteren eerst de algemene data uit de voor- en natoets voor de twee condities. 

Tabel 4  Gemiddelde scores en standaarddeviaties voor beide condities op de opgetelde voor- en 
natoetsscores  

Toets Conditie N Gemiddelde (std. deviatie) 

Voortoets 
Passief 

A 
B 

43 
49 

22,12 (6,57) 
20,73 (6,33) 

Natoets 
Passief 

A 
B 

43 
49 

27,90 (7,53) 
30,39 (7,8) 

Voortoets 
Actief 

A 
B 

42 
49 

17,74 (6,94) 
19,96 (8,64) 

Natoets 
Actief 

A 
B 

42 
49 

32,02 (11,27) 
42,16 (16,00) 

 

Vervolgens presenteren we de betrouwbaarheidsstatistieken. Voor zowel de voortoets en de 
natoets als voor de passieve en actieve onderdelen zijn de betrouwbaarheidsscores voldoende om 
verdere data-analyse mogelijk te maken.  

Tabel 5  Betrouwbaarheid van metingen 

Meting Cronbachs alfa 

Voortoets Passief 0,77 

Voortoets Actief 0,76 

Natoets Passief 0,82 

Natoets Actief 0,90 

 

Er was een significant effect van het type toets (voor- versus natoets), (F1,90) = 165,047, p <0,001. 
Uit het effect blijkt dat in beide condities hoger werd gescoord op de natoets dan op de voortoets 
voor de passieve onderdelen. Er was een significant interactie-effect tussen de meting en de 
conditie, F(1,90) = 10,19, p = 0,002. Uit dit effect blijkt dat de kinderen die met de verbeterde MEL-
applicatie oefenden significant meer vooruitgang boekten van voortoets tot natoets dan de kinderen 
die oefenden met de originele MEL-applicatie. Er was een significant effect van het type toets (voor- 
versus natoets), F(1,89) = 276,16, p < 0,001. Uit het effect blijkt dat in beide condities significante 
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vooruitgang werd geboekt op de actieve onderdelen van voor- naar natoets. Er was een significant 
interactie-effect tussen de meting en de conditie, F(1,89) = 13,00, p = 0,001. Uit dit effect blijkt dat 
de kinderen die met de verbeterde MEL-applicatie oefenden significant meer vooruitgang boekten 
van voortoets tot natoets dan de kinderen die oefenden met de originele MEL-applicatie. 

 

Figuur 3: Interactie tussen meting van passieve onderdelen en conditie 

 

Figuur 4: Interactie tussen meting van actieve items en conditie 
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Omdat de leertijd uitgedrukt als de tijd die werd besteed aan het beantwoorden van vragen in de  
applicatie een significante correlatie vertoonde met zowel de NatoetsPassief (0,24) en NatoetsActief 
(0,35), werd er een t-test uitgevoerd om vast te stellen of er in een bepaalde conditie significant 
meer tijd was besteed aan de applicatie dan in de andere conditie. Dit was niet het geval, t(96) = -
177,73, p = 0,425.  Er werd echter niet voldaan aan de aanname van gelijke variantie zodat de 
tijdvariabele niet kon worden gebruikt als een covariaat. Andere potentiële covariaatkandidaten 
waren de voortoetsmetingen, zowel Passief als Actief, het aantal vragen dat werd beantwoord in het 
spel en het aantal verschillende spellen dat werd gespeeld. 

 

Tabel 6 Beschrijvende statistiek voor de variabelen Tijd voor Vragen, Verschillende Spellen en 
Aantal Vragen 

Variabele  Gemiddelde Std. Deviatie 

Tijd voor Vragen Conditie A 
Conditie B 

1478,47 
1656,20 

1250,18 
945,25 

Verschillende 
Spellen 

Conditie A 
Conditie B 

22,11 
34,35 

14,58 
15,38 

Aantal Vragen Conditie A 
Conditie B 

166,59 
203,07 

145,65 
117,91 

 
Eerst kijken we naar de score op de Passieve natoets als afhankelijke variabele. De correlatie tussen 
de score op de voortoets en de natoets is 0,65. De correlatie tussen het aantal vragen en de 
natoetsscore is 0,31. De correlatie tussen het aantal verschillende spellen en de natoetsscore is 0,31. 
Deze correlaties zijn allemaal significant op het 0,01-niveau. Aan de aanname van parallelle 
regressielijnen wordt voldaan voor zowel de voortoetsscore als het aantal beantwoorde vragen, 
maar niet bij het aantal verschillende spellen dat werd gespeeld. Hoewel de kinderen in conditie B 
een significant hoger aantal verschillende spellen hebben gespeeld, t (103) = -4,96, p < 0,001, is de  
correlatie tussen het aantal verschillende gespeelde spellen en de natoetsscore veel hoger bij 
conditie A (0,38) dan in bij conditie B (0,20). De laatstgenoemde is niet eens significant. Een Ancova 
met beide voortoetsscores en het aantal beantwoorde vragen als covariaten leverde de volgende 
resultaten op. Er is een hoofdeffect van de voortoetsscore, F(1,88) = 83, 27, p < 0,001. Er is een 
hoofdeffect van het beantwoorde Aantal Vragen, F(1, 88) = 12,45, p = 0,001. Er is een hoofdeffect 
van de conditie, F(1,88) = 7, 36, p = 0,008. Dit duidt erop dat de score op de natoets zowel afhangt 
van de score van de voortoets en het aantal beantwoorde vragen en dat er een significant verschil is 
in de natoetsscores in beide condities. Vervolgens keken we naar de Actieve natoetsscore als 
afhankelijke variabele. D correlatie tussen de voortoetsscore en de natoetsscore is 0,68. De 
correlatie tussen het aantal beantwoorde vragen en de natoetsscore is 0,42 en de correlatie tussen 
het aantal verschillende spellen dat werd gespeeld en de natoetsscore is 0,47. Deze drie correlaties 
zijn significant op het 0,01-niveau. Aan de aanname van  parallelle regressielijnen wordt echter niet 
voldaan bij de variabele voortoetsscore, noch bij de variabele aantal verschillende spellen. Opnieuw 
is de correlatie tussen het aantal verschillende spellen dat werd gespeeld en de natoetsscore veel 
groter in conditie A (0,60) dan in conditie B (0,28). In de onderstaande figuur ziet u dat de relatie 
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tussen de voortoets- en de natoetsscore veel sterker is in conditie B (verbeterde MEL-applicatie) dan 
in conditie A (originele MEL-applicatie). Deze bevinding wordt verder besproken in hoofdstuk 
Discussie. 
 

Figuur 5 Regressielijnen voor de relatie tussen voortoets en natoets Actief 

 
Een Ancova met het aantal beantwoorde vragen als enige covariaat en de natoetsActief als 
afhankelijke variabele leverde de volgende resultaten op. Er is een hoofdeffect voor het aantal 
beantwoorde vragen, F(1, 91) = 17,07, p < 0,001. Er is een hoofdeffect voor conditie, F(1,91) = 12,10, 
p = 0,001.  
 
De covariaat-analyses bevestigen de belangrijkste analyseresultaten. De kinderen die oefenden met 
de verbeterde MEL-applicatie presteerden beter dan de kinderen die oefenden met de originele  
MEL-applicatie.  
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Verder onderzoek naar leerresultaten 

Vergelijking tussen de twee domeinen Dierentuindieren en de Buurt 

Tabel 7  Gemiddelde scores en standaarddeviaties voor beide condities in Dierentuindieren en de 
Buurt afzonderlijk 

 N Voor-Passief  
Dierentuindier 

N Voor-Passief  
de Buurt 

N Na-Passief 
Dierentuindier 

N Na-passief  
de Buurt 

A 29 11,83 (3,36) 31 10,74 (4,05) 29 14,10 (3,54) 30 14,57 (4,47) 

B 49 11,06 (3,24) 38 9,76 (3,67) 47 14,77 (4,54) 38 15,34 (3,77) 

  Voor-Actief 
Dierentuindier 

 Voor-Actief  
de Buurt 

 Na-Actief 
Dierentuindier 

 Na-Actief  
de Buurt 

A 29 11,34 (4,67) 30 6,74 (3,39) 28 20,32 (7,67) 30 12,40 (6,30) 

B 49 13,69 (5,06) 38 6,00 (3,21) 47 28,21 (9,04) 38 15,33 (7,74) 

 

Eerst kijken we naar de Passieve onderdelen van Dierentuindieren. Omdat er alleen een significante 
correlatie (0,80) bestaat tussen de voortoets DierentuinPassief en de natoets DierentuinPassief die 
ook voldoet aan de aannames voor een covariaat, werd er een Ancova uitgevoerd met de score van 
de natoets DierentuinPassief als afhankelijke variabele en de score van de voortoets 
DierentuinPassief  als covariaat. Er werd geen significant verschil tussen de condities gevonden. 
Vervolgens hebben we gekeken naar de onderdelen van DierentuinActief. Opnieuw is de enige 
variabele die wordt geaccepteerd als een covariaat de score op de voortoets van DierentuinActief. 
Een Ancova met de score op de natoets van DierentuinActief als afhankelijke variabele en de score 
van de voortoets van DierentuinActief als covariaat levert een effect op voor de conditie, F(1,72) = 
554,90, p = 0,002. In conditie B wordt significant meer vooruitgang geboekt van de voortoets tot de 
natoets bij onderdelen van DierentuinActief dan in conditie A. Vervolgens keken we naar 
BuurtPassief. De variabelen die voldoen aan de criteria om te fungeren als covariaat zijn de score van 
de voortoets van BuurtPassief en het aantal beantwoorde vragen.  Een Ancova met de score van de 
natoets van BuurtPassief als afhankelijke variabele en zowel de score van de voortoets van 
BuurtPassief en het aantal beantwoorde vragen als covariaaten levert een significant hoofdeffect op 
voor de conditie, F (1,64) = 11,71,  p = 0,001, de score van de voortoets, F(1,64) = 22,88, p < 0,001 en 
het aantal beantwoorde vragen, F(1,64) = 10,88, p = 0,002. Ten slotte hebben we gekeken naar 
BuurtActief. Er is een significante correlatie tussen zowel de score van de voortoets als de score van 
de natoets (0,55) en het aantal beantwoorde vragen en de score van de natoets (0,59). Aan de 
aanname van een normaalverdeling wordt echter niet voldaan door de variabele van de 
voortoetsscore. De variabele van het scoreverschil (natoetsscore minus voortoetsscore) is echter 
normaal verdeeld. De variabele Aantal Vragen voldoet niet aan de aanname van gelijke variantie. 
Daarom werd er een t-test uitgevoerd met de verschilscore als afhankelijke variabele en de conditie 
als onafhankelijke variabele, t(66) = -2,54, p = 0,010. De meer gedetailleerde analyses van de twee 
thema’s (Dierentuindieren en de Buurt) afzonderlijk bevestigen de hoofdanalyses van de opgetelde 
scores (thema’s gecombineerd). Bij drie van de afhankelijke metingen wordt in de tweede conditie 
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beter gepresteerd dan in de eerste. Alleen bij DierentuinPassief werd een dergelijk verschil tussen de 
condities niet gevonden. 

 

Exploratieve vergelijking van een vast leertraject (conditie A) en een dynamisch leertraject 
(conditie B) 

Bij de originele MEL-applicatie was er een vaste volgorde waarin de doelwoorden werden 
aangeboden als onderdeel van de vragen die aan de leerlingen werden gesteld. Er bestond derhalve 
geen relatie tussen de taalvaardigheid van de leerling en de moeilijkheidsgraad van de doelwoorden 
die werden aangeboden. In de verbeterde versie selecteerde de app echter het volgende dier dat 
werd gespeeld op basis van de vorige prestaties van de leerling met betrekking tot de doelwoorden, 
die immers verschillende keren in verschillende spellen werden gebruikt voor verschillende dieren. 
De app paste de moeilijkheidsgraad van de doelwoorden aan nadat ze waren gespeeld. Vervolgens 
stelde de app een dier voor dat paste bij de toenmalige taalvaardigheid van de leerling, zoals we 
hierboven hebben uitgelegd. Als de leerling goed presteerde, koos de app moeilijkere doelwoorden. 
Een typisch voorbeeld wordt getoond in de onderstaande figuur met de gegevens van een van de 
deelnemers. Op de horizontale as staat het aantal vragen en op de verticale as de moeilijkheidsgraad 
van de doelwoorden in de gestelde vraag (hier betekent een lage waarde een hoge 
moeilijkheidsgraad). De trend naar moeilijkere vragen (de trendlijn daalt naarmate de tijd verstrijkt) 
is duidelijk zichtbaar.  

 

Figuur 6. Typische leercurve voor een gebruiker van de app (gegevens van de Buffalo-telefoon). 

 

We moeten echter opmerken dat niet alle leercurves die we in het onderzoek zagen vergelijkbaar 
gedrag toonden. De belangrijkste reden daarvoor is het beperkte aantal spellen dat de meeste 
deelnemers hebben gespeeld. Voor het leeralgoritme van de verbeterde MEL-applicatie moeten alle 
doelwoorden een aantal keer worden getoond om de moeilijkheidsgraad erop in te stellen. 
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Exploratieve analyse van onthouden woorden in relatie tot de moeilijkheidsgraad 

Natuurlijk hebben we interesse in meer gedetailleerde verschillen tussen de twee condities. We 
hebben daarom de geleerde woorden nauwkeuriger bekeken. We tonen eerst de woorden van het 
domein Dierentuin. We hebben een verschil in het percentage juist gebruikt dat groter of gelijk was 
aan 10 in de natoets. De resultaten worden weergegeven in tabel 8. 

 

Tabel 8 Verschil in taalvaardigheid op woordniveau bij de natoets tussen conditie A en B? 
weergegeven als percentage juist voor het Dierentuindomein 

Woord Conditie A Conditie B Richting 

To hatch 20 30 + 

To bark 14 28 + 

Washed up 22 11 - 

To float 32 47 + 

To attack 42 57 + 

Savannah 90 75 + 

Tropical forest 74 58 - 

Camouflage 80 90 - 

Transparent 39 20 - 

Scavenger 42 26 - 

Bird of prey 40 56 + 

Jellyfish 16 37 + 

Tentacle 82 98 + 

Fin 22 56 + 

Otter 64 90 + 

Polar bear 28 39 + 

Calf 54 66 + 

Claws 28 43 + 

Snowy Owl 28 43 + 

Arctic fox 10 47 + 
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Red crab 32 49 + 

Llama 68 83 + 

Parrot 50 62 + 

Dark 70 83 + 

Rhino 40 71 + 

Bat 52 73 + 

Hyena 38 64 + 

 
Bij 50 passieve en actieve Dierentuinwoorden bleek er bij 27 een verschil te zijn in het percentage 
juist in de natoets dat groter of gelijk was aan 10%. In tweeëntwintig van deze gevallen presteerden 
de kinderen in de tweede conditie beter dan de kinderen in de eerste conditie. In vijf van deze 
gevallen werd in de eerste conditie beter gepresteerd dan in de tweede.  
Op basis van de natoetsresultaten hebben we de woorden in drie categorieën verdeeld: moeilijk, 
normaal en gemakkelijk. We hebben het aandeel juiste antwoorden in drie categorieën verdeeld: 0–
0,35; 0,35–0,60; 0,60–1,00. De eerste categorie (I) geeft weer dat de meerderheid van de kinderen 
het woord niet weet, de derde categorie (III) dat een meerderheid van de kinderen het woord wel 
weet en de tweede (II) vormt de tussencategorie (Tabel 9). Als we kijken naar de frequentieverdeling 
zien we dat woorden een grotere kans hebben om in de tweede en derde categorie te vallen 
(normaal en gemakkelijk) bij conditie B dan bij conditie A. Als we kijken naar de aard van de woorden 
die beter worden beheerst in conditie B dan in conditie A, ontdekken we dat de volgende 
doelwoorden gemakkelijk zijn voor conditie B en normaal voor conditie A: flipper, sea otter, rhino en 
bat. Er zijn ook woorden die normaal zijn voor conditie B en nog steeds moeilijk voor conditie A: to 
float, jellyfish, fin, polar bear, claws, fur en crab. Abstractere woorden zoals ‘endangered’ worden in 
geen van beide condities erg goed onthouden. Slechts ongeveer een vijfde van de kinderen in beide 
condities beantwoordden dit onderdeel goed (conditie A: 20% en conditie B: 17%). Ze vielen meestal 
in de eerste categorie.  

 

Tabel 9 Frequentieverdeling van verschillende moeilijkheidsgraden 

 I II III 

Conditie A 23 15 34 

Conditie B 17 18 37 

 

In de volgende twee tabellen staan dezelfde gegevens voor het Buurtdomein 
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Tabel 10 : Verschil in taalvaardigheid op woordniveau bij de natoets tussen conditie A en B? 
weergegeven als percentage juist voor het Buurtdomein. 

Woord Conditie A Conditie B Richting 

Dusk 52 72 + 

Tiny 56 42 - 

Crossing 40 54 + 

Main road 20 36 + 

Flat tier 32 42 + 

To waist 66 76 + 

Webbed feet 22 40 + 

Branch 6 16 + 

Flower bed 16 34 + 

Lamp post 48 96 + 

Tree 72 92 + 

Sand pit 48 80 + 

Drain pipe 70 80 + 

Bricks 8 35 + 

Garden 42 64 + 

Weeds 16 2 - 

Sea 84 94 + 

Hopscotch 2 12 + 

Park 88 100 + 

Football pitch 12 53 + 

Children 86 76 - 

School play 54 64 + 

Bird’s nest 39 65 + 

Duck 67 54 - 

Triangle 26 54 + 

Zebra crossing 15 46 + 
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Bike 84 70 - 

Bus stop 13 28 + 

 
 

Tabel 11 Frequentieverdeling van verschillende moeilijkheidsgraden 

 I II III 

Conditie A 25 14 33 

Conditie B 17 18 37 

 

Als we kijken naar de aard van de woorden die beter worden beheerst in conditie B dan in conditie 
A, ontdekken we de volgende doelwoorden die gemakkelijk zijn voor conditie B en normaal voor  
conditie A: dusk, lamp post, sand pit, garden, school play en bird’s nest. De volgende woorden zijn 
normaal voor conditie B en nog steeds moeilijk voor conditie A:  main road, flat tyre, webbed feet, 
bricks, triangle, zebra crossing en football pitch. We zien dat de gegevens die verkregen zijn in het 
Dierentuindomein worden bevestigd. Opnieuw worden alle woorden met een verschil van 10 of 
groter beter onthouden door de kinderen in conditie B en opnieuw blijkt dat er in conditie B minder 
woorden zijn in de categorie moeilijk en meer in de categorieën normaal en gemakkelijk. 

 

Resultaten van de vragenlijst 

De gegevens voor de vragenlijst werden verzameld bij 16 leerlingen: tien van conditie A en zes van 
conditie B. De geïnterviewde respondenten werden geselecteerd op basis van hun gebruikspatroon 
van het spel, dat werd geanalyseerd voordat de vragenlijsten werden uitgedeeld. Voor elke conditie 
werden de kinderen in 3 groepen verdeeld aan de hand van de tijd dat ze het spel hadden gespeeld: 
gemiddelde tijd, goede spelers (bovengemiddeld), minder goede spelers (onder het gemiddelde). 
In het algemeen waren de kinderen van beide condities het er over eens dat ze iets geleerd hadden 
door het spel te gebruiken: de gemiddelde score op een 5-punts Likert-schaal was 4. Deze score was 
hoger bij conditie B (4,33 in vergelijking met 3,8 bij conditie A). Op de vraag of ze meer hadden 
geleerd in de klas of in het spel, antwoordde 69% van de kinderen (n = 11) dat ze meer hadden 
geleerd door het spel te gebruiken. Dit was verschillend voor de twee condities: 5 van de 8 kinderen 
uit conditie A (63%) gaven de voorkeur aan het spel, en 100% (n = 6) van de kinderen die de 
verbeterde MEL-applicatie hadden gebruikt gaven de voorkeur aan het spel boven lessen in de klas. 
Opmerking over bovenstaande aantallen: twee kinderen uit conditie A gaven geen antwoord op de 
vraag (daarom schrijven we over 8 kinderen en niet over 10). 
Op de vraag wat ze hadden geleerd van het spel, gaven leerlingen vaak aan dat zij Engelse woorden 
hadden geleerd en informatie over dieren:  
 
Leerling 1 (conditie A): “In het begin wist ik niet hoe ik zebra in het Engels moest zeggen.” 
Leerling 2 (conditie B): “Ik heb geleerd waar de dieren leven.” 
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Kinderen die met de verbeterde MEL-applicatie hebben gespeeld waren ook meer geneigd om  
details te verstrekken over hun ervaring. Op de vraag waarom ze liever het spel speelden dan 
klassikaal les kregen, gaven ze als antwoord:  
 
Leerling 1: “Ik vond het spel echt leuk.” 
Leerling 2: “Ik kon de telefoon goed bedienen! En het was hartstikke leuk met de dieren!”  
Leerling 3: “Bij het spel krijg je ook filmpjes.” 
 
Dit kan voor een deel worden verklaard door de rijkere spelcontext die de verbeterde MEL-applicatie 
biedt. De gemiddelde score voor de vraag over de waardering die de respondent had voor de 
verhaallijn was hoger bij de verbeterde MEL-applicatie, 4,83 voor het Dierentuinspel, in vergelijking 
met 3,44 voor de originele MEL-applicatie (weer op een 5-punts Likert-schaal). Dit verschil was veel 
minder duidelijk voor het Buurtspel, waarbij de verbeterde MEL-applicatie een 4 scoorde in 
vergelijking met 3,75 voor de originele MEL-applicatie.  
Er was ook een verschillend antwoord op de vraag of de kinderen het leuker hadden gevonden om 
het spel vaker te spelen als er meer dieren waren geweest: de verbeterde MEL-applicatie scoorde 
een 4 in vergelijking met 3,22 voor de originele MEL-applicatie. Dit geeft weer dat de ervaring met 
de verbeterde MEL-applicatie prettiger was. Met betrekking tot de specifieke verbeteringen die 
waren opgenomen in de verbeterde MEL-applicatie, noemden verschillende kinderen dat ze het heel 
leuk vonden om het dier te zoeken door te scrollen in het continentenmenu.  

 

Suggesties ter verbetering en negatieve punten die zijn genoemd 

Een van de leerlingen die liever klassikaal les had noemde als reden dat dat gemakkelijker was in 
vergelijking met de telefoon (conditie A). Veel van de kinderen die de verbeterde MEL-applicatie 
gebruikten, merkten op dat het spel niet altijd goed werkte of dat het vastliep (conditie B). Dit werd 
ook aangegeven als reden om te stoppen met het spel. 
 
Leerling 4: “Het spel werkte vaak goed maar soms niet. Dat  maakte niet uit want ik vond het erg 
leuk.” 

De kinderen hadden ook de neiging om suggesties te doen voor verbeteringen aan het spel, zoals 
extra vragen, extra functies om het spel aan te passen, extra grappige elementen, een extra 
beloningssysteem en extra informatie toevoegen in de filmpjes. Leerlingen waren ook zeer bekwaam 
in het opmerken van de zwakke punten van het spel. Een aantal van hen zei dat niet alle vragen 
beantwoord konden woorden door te luisteren naar de filmpjes.  
In het algemeen waren de kinderen enthousiast en vonden ze het spel leuk om te spelen, hoewel  
dat niet werd opgedragen als huiswerk en dan vooral omdat ze konden leren door te spelen. Ze 
waren teleurgesteld toen ze de telefoons moesten teruggeven en wilden graag de testversie zien van 
een aangepaste verbeterde MEL-applicatie met een beloningssysteem in het spel. 
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Discussie en conclusie 

Hypotheses  

1 Kinderen die de verbeterde MEL-applicatie gebruiken zullen beter presteren dan kinderen die de 
originele MEL-applicatie gebruiken.  

De eerste hypothese is vevestigd. De algemene analyse bevestigt dat de kinderen die oefenden met 
de verbeterde MEL-applicatie significant meer leerden dan de kinderen die oefenden met de 
originele MEL-applicatie. 

De relatie tussen de scores in de voortoets en de natoets op de actieve onderdelen was veel groter 
bij conditie B dan bij conditie A, wat wijst op homogener speel/leergedrag bij conditie B. Dit wordt 
bevestigd door de veel hogere standaarddeviaties die werden gevonden voor de variabelen ‘tijd die 
werd besteed aan de vragen’ en het ‘aantal beantwoorde vragen’ bij conditie A. 

2 Kinderen die oefenen met de verbeterde MEL-applicatie zullen significant meer leertijd (tijd aan 
de taak besteed) besteden dan de kinderen die gebruik maken van de originele MEL-applicatie. 

De tweede hypothese moet worden verworpen. De kinderen in conditie B besteden niet significant 
meer tijd aan oefenen van de lesstof dan de kinderen in conditie A. 

3 Kinderen die de verbeterde MEL-applicatie gebruiken zullen efficiënter leren (meer in minder 
tijd) dan kinderen die gebruik maken van de originele MEL-applicatie. 

Deze hypothese is bevestigd. De kinderen uit conditie B leren significant meer hoewel ze niet 
significant meer tijd besteden aan de lesstof. Zij spelen een significant hoger aantal spellen, hoewel 
het aantal verschillende spellen dat ze spelen niet goed voorspelt hoe hoog de score op de natoets 
is, noch voor de passieve natoets noch voor de actieve natoets. Het feit dat het resultaat dat de 
kinderen uit conditie B behalen wordt bereikt door besteding van dezelfde tijd aan de lesstof zelf 
(buiten de tijd die ze hebben besteed aan spelen – zoeken naar dieren of buurtvoorwerpen) duidt 
erop dat het algoritme dat is gebruikt om de kinderen door de lesstof te leiden op een niveau  dat  
past bij hun taalvaardigheid, werkt.  

 

Beperkingen van het onderzoek 

De applicaties 

De eerste versie van de verbeterde applicatie Dierentuindieren bevatte een storende fout die niet 
was ontdekt tijdens het testen vooraf. Als kinderen binnen korte tijd verschillende knoppen snel na 
elkaar indrukten, liep de applicatie vast en raakten de tot dan toe verzamelde  loggegevens kwijt. 
We hebben alle telefoons verzameld en een nieuwe versie zonder de fout geïnstalleerd. Dat 
betekende dat de kinderen minder lang gebruik konden maken van de applicatie dan we hadden 
voorzien (10 in plaats van 14 dagen). 

Eerst hebben we ervoor gekozen de loggegevens te verzamelen met behulp van een draadloze 
internetverbinding. Dat bleek echter niet goed te werken – sommige loggegevens raakten kwijt 
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doordat niet alle kinderen gebruik maakten van of toegang hadden tot een draadloze verbinding. Bij 
51 (conditie A Dierentuin) deelnemers met een telefoon konden we gebruik maken van loggegevens 
van 32 deelnemers. Daardoor werden de uiteindelijke analyses van de loggegevens uitgevoerd op 
een beperktere steekproef. 

 

Moeilijkheidsgraad van de doelwoorden  

Sandberg, Maris & De Geus (2011) concludeerden op basis van hun originele MEL-onderzoek dat de 
doelwoorden gemiddeld moeilijk waren voor kinderen uit groep 5. Uit analyse van de teksten die 
werden gebruikt in de originele applicatie bleek dat sommige van die teksten extra moeilijkheden 
opleverden qua zinsconstructie (grammaticale moeilijkheidsgraad), woordkeuze en zinslengte. De 
applicatie werd daarom bewerkt: kortere zinnen, minder moeilijke grammaticale structuren en 
minder moeilijke woorden naast de doelwoorden. Uit het huidige onderzoek blijkt nog steeds dat de 
kinderen, hoewel ze in beide condities significante vooruitgang boeken in de natoets, gemiddeld 
redelijk laag scoren. Een nieuw onderzoek met oudere kinderen in groep 6 of 7 zou meer informatie 
moeten bieden over de optimale leeftijd voor het doelmateriaal.  

 

Formeel en informeel leren 

Net als in ons eerdere onderzoek bleek dat formeel  leren op school kan worden aangevuld door een 
applicatie die in de vrije tijd gebruikt kan worden. Het is echter duidelijk dat niet alle kinderen de 
applicaties op dezelfde manier gebruikten. Sommigen gebruikten zelfs een of beide applicaties 
helemaal niet en anderen gebruikten de applicaties maar gedurende beperkte tijd. Er is meer inzicht 
nodig in de omstandigheden die het thuisgebruik van de applicatie bevorderen. Wat was het verschil 
tussen de kinderen die de applicaties gebruikten en er profijt van hadden en de kinderen die dat niet 
deden? Hoewel ons onderzoek een ruime hoeveelheid gegevens opleverde, is er meer onderzoek 
nodig naar de omstandigheden thuis die een bevorderende of contraproductieve invloed hebben.  

 

Fasering van het onderzoek 

In vergelijking met ons eerdere onderzoek naar mobiel leren (Sandberg e.a., 2011) hebben we de 
leerfase verlengd door de toevoeging van een tweede domein, de Buurt. Zo konden we meer 
gegevens verzamelen en meer vertrouwen hebben in de verkregen resultaten, dat inderdaad 
oefenen met de verbeterde MEL-applicatie een toegevoegde waarde heeft. We hebben de leerfases 
echter in twee verschillende cycli verdeeld, een voor Dierentuindieren en een voor de Buurt. Dit 
hebben we gedaan om parallelle fasering met Engels op school mogelijk te maken en voor de 
beheersing van het logistieke proces van individuele voor- en natoetsen, het installeren van de 
applicaties op alle telefoons en het verzamelen en vastleggen van de loggegevens. Hierdoor 
ontstond een enigszins onnatuurlijke  situatie – eerst kregen de kinderen een telefoon met de 
Dierentuinapplicatie, toen moesten ze de telefoon teruggeven en een week later kregen ze een 
telefoon met de Buurtapplicatie. Deze procedure kan de natuurlijke flow verstoord hebben en 
verklaart misschien waarom een grote groep kinderen de Buurt helemaal niet heeft gespeeld. In een 
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ecologisch meer valide situatie zouden we er de voorkeur aan geven dat kinderen kunnen switchen 
tussen de twee domeinen en zelf kunnen kiezen wanneer ze met welk domein spelen.  

 

Methodologische aanpak 

Met ons project willen we bijdragen aan onderzoek naar de effectiviteit van serieuze spellen. Zoals 
we aangaven in het hoofdstuk over de theoretische achtergrond, zijn er onlangs een aantal artikelen 
verschenen die een overzicht bieden van de onderzoeksresultaten op dit gebied. De resultaten van 
deze onderzoeken zijn veelbelovend maar niet doorslaggevend. Er bestaat nog steeds gebrek aan 
gedegen methodologisch onderzoek dat is opgezet met een voor- en natoets die wordt 
gecombineerd met een controlegroep. Bovendien is het mogelijk om de effectiviteit van 
verschillende applicaties met elkaar te vergelijken, maar de effectiviteit uitleggen in de vorm van een 
theoretisch model van de onderliggende leerprocessen, is van heel andere orde. Zoals Ennemoser 
(2009) stelt, is er meer inzicht nodig in mediërende variabelen die een verklaring kunnen bieden 
voor de bereikte leereffecten en zijn er meer gedetailleerde theoretische modellen nodig waarmee 
het mogelijk wordt om het effect te voorspellen van mediërende variabelen die operationeel kunnen 
worden toegepast en getoetst.  

In het MEL2-onderzoek zijn we een stap verder gegaan dan in ons eerdere onderzoek door de lesstof 
op te nemen in een spelcontext. Dit had een positief effect op de leerresultaten van de kinderen en 
dat is veelbelovend. Er is nog meer onderzoek nodig naar de theoretische onderbouwing van de 
resultaten en de relatie tussen leren op en buiten school. 
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