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Samenvatting 

 

De laatste jaren verdient het leren door games steeds meer aandacht in 

wetenschappelijk onderzoek. Via het spelen van games kan een goede invulling 

worden gegeven aan het sociaalconstructivistische gedachtegoed over leren, waarin 

leerlingen een actieve rol hebben in hun leerproces. Leerlingen raken meer 

gemotiveerd door het spelen van games en zijn daarnaast actief bezig met 

kennisconstructie. Het maken van games zou van nog grotere waarde zijn voor het 

onderwijs dan het spelen van games. Ondanks de genoemde positieve effecten van 

games op het leerproces, zijn games nog nauwelijks geaccepteerd in het onderwijs. 

Leerkrachten weten vaak niet wat ze aan een bepaalde game hebben. Dodge (2007) 

wil hier verandering in brengen en heeft hiertoe een model ontwikkeld waardoor 

leerkrachten in één oogopslag kunnen zien wat de educatieve waarde is van de 

betreffende game. De score voor de educatieve waarde wordt volgens Dodge bepaald 

door de intrinsieke motivatie die de game oplevert, de mate waarin diep wordt geleerd 

en de efficiëntie van de game. De power indicator van Dodge is nog weinig toegepast 

in wetenschappelijk onderzoek en vormt daarom het uitgangspunt in onderhavig 

onderzoek om de effecten van twee verschillende lessen met een game over 

spreekwoorden te onderzoeken. De effecten zijn in dit geval de intrinsieke motivatie 

die de game oplevert en de leerstrategie van de leerlingen. Bovendien is de efficiëntie 

van beide lessen bepaald. Op basis van deze gegevens is de educatieve waarde van de 

lessen berekend. 

Het onderzoek was quasi-experimenteel van aard. Dat wil zeggen dat een 

experiment is uitgevoerd waarbij de variabelen niet zijn gemanipuleerd. Hierbij waren 

vier onderzoeksgroepen: twee experimentele groepen en twee controlegroepen. De 

experimentele groepen, totaal bestaande uit 128 leerlingen, waarvan 50 uit groep 7 en 

78 uit groep 8, volgden een les waarin zij zelf een game over spreekwoorden maakten. 

De leerlingen uit de controlegroepen, 107 in totaal, waarvan 63 uit groep 7 en 44 uit 

groep 8, volgden een les waarin zij een bestaande game over spreekwoorden speelden.   

De leerlingen vulden voor aanvang van de les een vragenlijst in over hun intrinsieke 

motivatie en leerstrategie. Een soortgelijke vragenlijst werd na de lessen ingevuld. Op 

deze manier kon worden vastgesteld wat de invloed was van de lessen op de 

intrinsieke motivatie en leerstrategie. De efficiëntie is bepaald door de 
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voorbereidingstijd en tijdsduur van de lessen af te zetten tegen de opbrengsten van de 

lessen.  

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de les waarin leerlingen zelf een 

game maakte van grotere waarde is voor het onderwijs, dan de les waarin leerlingen 

een bestaande game speelden. De meest waardevolle les vond plaats in de groepen 7 

waar de leerlingen zelf een game maakten. De minst waardevolle les, was de les in de 

groepen 8 waar de leerlingen een bestaande game speelden.  

Met betrekking tot de intrinsieke motivatie en gehanteerde leerstrategie, kan 

worden gesteld, dat het maken van de game in de groepen 7 tot meer intrinsiek 

gemotiveerde leerlingen leidde en hantering van een meer diepe leerstrategie ten 

opzichte van een reguliere les. In de groepen 8 leidde dezelfde les tot meer 

gemotiveerde leerlingen dan een reguliere les. De leerstrategie verschilde bij deze 

groep niet van een reguliere schoolles. Het spelen van de game werkte bij de 

leerlingen uit de groepen 7 even motiverend als een reguliere schoolles. De leerlingen 

hanteerden echter tijdens de les een meer oppervlakkige leerstrategie dan tijdens een 

reguliere les. Dezelfde les was voor de groepen 8 minder geschikt: de les veroorzaakte 

een daling van zowel de intrinsieke motivatie als de leerstrategie.  

Onderhavig onderzoek biedt belangrijke inzichten in de opbrengsten van het 

maken en spelen van een game. Bovendien draagt het bij aan de ontwikkeling van de 

theorie over de educatieve waarde van games. Aan het onderzoek kleven echter een 

aantal methodologische beperkingen waardoor de bevindingen met enige 

terughoudendheid tegemoet moeten worden getreden. Het is daarom noodzakelijk om 

de inzichten te verfijnen door verder onderzoek. Ondanks de beperkingen in het 

onderzoeksdesign, is het onderzoek waardevol voor de onderwijspraktijk. De 

bevindingen wijzen immers positieve leereffecten uit door het maken van games. Dit 

pleit ervoor, dat een belangrijkere plaats kan worden ingericht voor games in het 

onderwijs.   
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1. Inleiding 

 

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Steeds opnieuw worden nieuwe visies 

op het onderwijs ontwikkeld. De laatste jaren wint de sociaalconstructivistische visie 

op onderwijs steeds meer terrein. Volgens deze leertheorie is leren een actief proces 

van kennisconstructie, waar in hoge mate plaats is voor zelfregulatie en sociale 

interactie (Driscoll, 1994). Dergelijke inzichten hebben een grote uitwerking op de 

manier waarop het onderwijs is ingericht. 

De ontwikkeling van het onderwijs wordt, naast de veranderende visies op leren, 

ook beïnvloed door technologische ontwikkelingen (Tam, 2000). Zo zijn televisies en 

computers niet meer weg te denken uit het onderwijs (Beeksma & Van der Hulst, 

2005). ICT wordt meer en meer ingezet als middel in onderzoekende werkvormen, 

waarin leerlingen op een kritisch onderzoekende manier bezig zijn met 

kennisconstructie. De onnavolgbare technologische ontwikkelingen binnen de ICT 

zorgen ervoor dat steeds meer nieuwe educatieve middelen op de markt komen. Een 

voorbeeld hiervan zijn games. Een game is een computerspel met een aantal 

specifieke eigenschappen (Leemkuil, De Jong, & Ootes, 2000). Zo moet in een game 

een doel bereikt worden, zijn er regels en beperkingen aan het spel verbonden en 

bevat het een competitief element. Het spelen van games is de laatste jaren ongekend 

populair onder de jeugd. Dit komt onder andere doordat games leuk, uitdagend en 

sociaal zijn en een goede prijs/kwaliteit verhouding hebben als het gaat om 

entertainment (Kirrimuir & McFarlane, 2004).  

Het succes van games op de spellenmarkt heeft ervoor gezorgd, dat er in 

toenemende mate onderzoek gedaan wordt naar de bijdrage van games aan het 

onderwijs. Als kinderen het leuk vinden om te gamen en dit thuis vaak doen, waarom 

zou het onderwijs dan niets doen met dit gegeven? Uit onderzoek naar de effecten van 

games op het leerproces blijkt, dat educatieve games bijdragen aan de mate van flow-

ervaring van leerlingen (zie 3.2). Dit blijkt vaak te resulteren in een verhoogde 

motivatie. Bovendien wordt er door games een groot beroep gedaan op het kritisch en 

logisch denkvermogen en stimuleren ze een sociaal proces (McFarlane, 2002; Gee, 

2003; Kirrimuir & McFarlane, 2004; Wideman, Owston, Brown, Kushniruk, Ho, & 

Pits, 2007). Deze effecten zijn zo mogelijk nog groter wanneer leerlingen zelf een 

game ontwerpen. Zij leren niet alleen om een game te maken, maar leren ook over het 
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proces en het ontwerp van de game. Het zelf maken van een game sluit nauw aan bij 

sociaalconstructivistische leervormen. Door zelf een game te ontwerpen, leren 

leerlingen door te doen, learning by doing, en zijn zij in projectvorm bezig met het 

aanpakken van een probleem (Kafai, 1996).  

Ondanks de positieve bevindingen over de relatie tussen games en het leerproces, 

zijn games nog niet algemeen geaccepteerd in het onderwijs. Aan de ene kant wordt 

getwijfeld aan het imago van games, doordat games in verband worden gebracht met 

geweld en verslaving. Aan de andere kant zijn er ook twijfels over de praktische 

inzetbaarheid. Leerkrachten zijn vaak ondeskundig wat betreft het gebruik van 

computers en games (Kennisnet, 2008a). Mede hierdoor worden games nauwelijks 

ingezet in hun onderwijsprogramma. Daarnaast is het voor onderwijsgevenden vaak 

lastig te bepalen wat ze aan een bepaalde game hebben. “Wat leren leerlingen ervan?” 

“Vinden leerlingen deze game leuk?” Dit zijn vragen die voor leerkrachten vaak 

onbeantwoord blijven.  

In onderhavige studie wordt, aan de hand van een relatief nieuw model, onderzoek 

gedaan naar de educatieve waarde van twee verschillende lessen met een game. 

Volgens het model van Dodge (2007) kan de educatieve waarde van een game 

worden bepaald door de intrinsieke motivatie die de game oplevert, de mate waarin de 

game tot diep leren leidt en de efficiëntie van de game. In onderhavig onderzoek zjin 

daarom de effecten van de lessen op de intrinsieke motivatie en de leerstrategie van de 

leerlingen bestudeerd. Bovendien is de efficiëntie van de lessen bepaald. Op basis van 

deze gegevens is de educatieve waarde van de lessen „berekend‟.  

Om een kader te schetsen waarbinnen onderhavig onderzoek plaatsvindt, wordt in 

de volgende twee hoofdstukken ingegaan op de theorievorming omtrent leren en 

games. In hoofdstuk 2 wordt in de sociaalconstructivistische leertheorie gedoken. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven welke plaats games innemen in het 

huidige onderwijs. De besproken inzichten zullen tot besluit van hoofdstuk 3 leiden 

tot de onderzoeksvragen voor onderhavige studie. In het vierde hoofdstuk komt de 

opzet van het onderzoek aan bod, met de daarbij gebruikte instrumenten en lessen. De 

resultaten van het onderzoek worden vervolgens besproken in hoofdstuk 5. Een 

interpretatie van deze resultaten volgt ten slotte in het laatste hoofdstuk. In dit 

discussiehoofdstuk worden tevens de bevindingen gekoppeld aan eerdere theoretische 

inzichten. Het onderzoek wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen en suggesties 

voor verder onderzoek en de onderwijspraktijk.  
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2. Leren in sociaalconstructivistisch perspectief 

 

Om inzicht te krijgen in de sociaalconstructivistische leertheorie, wordt in dit 

hoofdstuk het achterliggende theoretisch kader besproken. Als uitgangspunt wordt in 

paragraaf 2.1 het sociaalconstructivisme besproken. Vervolgens wordt in paragraaf 

2.2 geschetst welke plaats de leertheorie kent in het hedendaagse onderwijs. Hierbij 

wordt een aantal bijpassende leervormen besproken. Ten slotte wordt in paragraaf 2.3 

geschetst op welke manier nieuwe technologische ontwikkelingen bijdragen aan 

sociaalconstructivistisch onderwijs.  

2.1 Sociaalconstructivisme  

De sociaalconstructivistische leertheorie is de laatste jaren dominant in het onderwijs. 

Het constructivisme onderscheidt zich van cognitivistische theorieën door de aanname 

dat de waarheid niet objectief is, maar een constructie is van menselijke perceptie 

(Driscoll, 1994). Constructivisten verwerpen hiermee de objectivistische gedachte dat 

mensen tot de objectieve waarheid kunnen komen. Volgens die objectivistische 

theorieën staan objectieve kennis en de waarheid los van menselijke perceptie 

(Keenan, 2002) en kan iedereen tot de objectieve waarheid komen. Leren wordt 

gezien als verwerving van een eindige set van kennis en vaardigheden door 

kennisoverdracht (Tam, 2000). De leerling krijgt kennis aangereikt en moet deze 

kunnen repliceren (Jonassen, 1991). Volgens constructivisten is het echter irrelevant 

om leerlingen kennis over te dragen. Deze veronderstelling vormt het uitgangspunt 

voor de sociaalconstructivistische leertheorie. In deze theorie staan drie begrippen 

centraal.  

Ten eerste wordt leren gezien als een proces waarin de leerling actief kennis 

construeert op basis van voorkennis en interesse. Kennis is in dit begrip een 

persoonlijke interpretatie van ervaring (Badnar, Cunningham, Duffy, & Perry, 1991). 

Leerlingen worden gezien als actieve wezens die op zoek zijn naar betekenis 

(Driscoll, 1994; Woolfolk, 1998; Perkins, 1999). Het zelf construeren van kennis leidt 

volgens Perkins (1999) tot beter begrip, onthouden en actief gebruik hiervan. Dit beter 

begrip en onthouden van kennis gebeurt volgens Vygotsky (1978), wanneer leerlingen 

worden uitgedaagd om net iets boven hun ontwikkelingsniveau te werken. Dit niveau 

noemt hij de zone van naaste ontwikkeling (zone of proximal development); het 
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ontwikkelingsniveau dat de leerling nog niet heeft, maar hij kan bereiken door de 

nodige ondersteuning en interactie. Hierin ligt volgens Vygotsky een taak voor het 

onderwijs. Deze ondersteuning wordt ook wel scaffolding genoemd (Reigeluth, 1983).  

Naast kennisconstructie vormt zelfregulatie een belangrijk uitgangspunt van het 

sociaalconstructivisme. Van zelfregulatie is sprake, wanneer leerlingen hun eigen 

leerproces beheren. Daarnaast is het volgens Kirrimuir en McFarlane (2004) van 

belang, dat leerlingen besef hebben van hun eigen voortgang en relevantie van het 

leren. Op deze manier sluit kennis aan bij hun voorkennis en interesse (Simons, 

1998). Wanneer leerlingen hun eigen leerproces bewaken en zelf kunnen bepalen wat 

zij leren, zijn zij meer gemotiveerd en in staat tot betere leerprestaties (Simons, 1998). 

Intrinsieke motivatie (zie 3.5.1) is in het sociaalconstructivisme essentieel voor het 

leerproces. Het belang van intrinsieke motivatie blijkt ook uit onderzoek van 

Bransford, Brown en Cocking (2000) naar hoe mensen leren. Zij concluderen dat de 

mate van diep leren (zie 3.5.1 en 3.5.2) wordt beïnvloed door de intrinsieke motivatie 

van mensen om te leren.  

Een laatste belangrijk aspect in het constructivistische gedachtegoed is sociale 

interactie. Lipponen, Rahikainen, Lallimo en Hakkarainen (2003) veronderstellen dat 

door leren in sociale situaties, meer betekenisvolle interacties worden gecreëerd 

waardoor beter kennis kan worden geconstrueerd dan in een traditionele 

leeromgeving. In de ideale sociaalconstructivistische leersituatie wordt daarom 

gezamenlijk gewerkt aan betekenisconstructie (Simons, 1998).  

De genoemde aspecten van sociaalconstructivistisch leren dragen bij aan de mate 

waarin diep wordt geleerd (Driscoll, 1994; Simons, 1998). Diepe leeropbrengsten 

worden gekenmerkt door analytisch, synthetisch en kritisch denkvermogen en het 

trekken van conclusies. Bij diepe leeropbrengsten wordt, in tegenstelling tot 

oppervlakkige leeropbrengsten, betekenis verleend aan kennis. Hierdoor kan het 

geleerde worden toegepast in nieuwe situaties en is sprake van transfer (Biggs, 1993; 

Kember, 1996).   

2.2 Sociaalconstructivisme in het onderwijs 

De sociaalconstructivistische opvattingen over leren werken door in het onderwijs. 

Nieuwe opvattingen over leren vragen om nieuwe leerdoelen en nieuwe 

leeromgevingen (Simons, 2006). Deze leerdoelen zijn volgens het 

sociaalconstructivisme niet eenduidig vast te stellen, omdat ze persoonsgebonden zijn. 
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Evenals de waarheid niet objectief is, zijn er ook geen algemeen geldende leerdoelen 

en is er niet één specifieke leeromgeving waarin het beste kan worden geleerd 

(Driscoll, 1994). Wel zijn er leeromgevingen die volgens de sociaalconstructivistische 

leertheorie de voorkeur verkrijgen boven andere leeromgevingen.  

Een leeromgeving die hierbij past is complex, realistisch en betekenisvol (Driscoll, 

1994). Door het aanbieden van een complexe leersituatie, wordt de leerling 

geconfronteerd met eigen tekortkomingen in kennis en uitgedaagd nieuwe kennis te 

construeren (Perkins, 1992). Dit inzicht komt voort uit de kritiek op het traditionele 

objectivistische leren. Leerlingen kunnen de op school geleerde kennis onvoldoende 

toepassen in het dagelijks leven (Honebein, 1996). Deze transfer kan volgens 

constructivisten wel gerealiseerd worden, wanneer de leeromgeving op een dusdanige 

manier wordt ingericht, dat het leren gerelateerd is aan het dagelijks leven 

(Honebein,1996). Een dergelijke leersituatie kan een realistische situatie zijn waarin 

de werkelijkheid wordt nagebootst of een situatie waarin wordt gevraagd een complex 

probleem op te lossen (Perkins, 1992). Dit maakt leren een persoonlijke, 

betekenisvolle ervaring, wat volgens Shaffer, Squire, Halverson en Gee (2004) 

bijdraagt aan de motivatie van leerlingen om te leren.  

2.2.1 Onderzoekend leren 

Dewey zegt in Duffy en Cunningham (1996) dat onderzoekend leren (inquiry-based 

learning) een goede manier is om invulling te geven aan constructivistisch leren. 

Onderzoekend leren wordt omschreven als een proces waarin leerlingen de wereld 

verkennen. Door hun eigen nieuwsgierigheid en interesse willen zij een bepaald 

probleem begrijpen. Hiertoe stellen zij vragen en testen zij eigen ontdekkingen totdat 

het begrip er is (De Jong, 2006). Door deze werkwijze, genereren leerlingen hun eigen 

kennis. Dewey vergelijkt onderzoekend leren met wetenschappelijk onderzoek. 

Hierbij gaat het niet letterlijk om het doen van wetenschappelijk onderzoek, maar om 

het ontwikkelen van de probleemoplossende en kritische vaardigheden die hierbij 

worden aangesproken (Duffy & Cunningham, 1996).  

Bekende vormen van onderzoekend leren zijn projectgestuurd leren (project-

based learning), probleemgestuurd leren (problem-based learning) en leren door te 

doen (learning by doing) (Barron & Darling-Hammond, 2008). Barron en Darling-

Hammond beschrijven in hun metastudie naar onderzoekend leren de drie vormen van 

onderzoekend leren en de opbrengsten hiervan. Bij projectgestuurd leren moeten 
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complexe taken worden vervuld die resulteren in een product, evenement of 

presentatie. De feitelijke leeropbrengsten door deze leervorm blijken hetzelfde als en 

soms beter dan de opbrengsten bij traditionele instructiemethoden. Projectgestuurd 

leren dient echter een breder doel, namelijk dat leerlingen hun kennis goed kunnen 

toepassen in andere schoolse situaties. Bovendien zijn effecten gevonden op het 

gebied van motivatie voor leren en het ontwikkelen van vaardigheden zoals kritisch 

denken en probleemoplossend vermogen (Barron & Darling-Hammond, 2008). Deze 

gevonden opbrengsten worden veelal toegeschreven aan het actieve en sociale 

karakter van projectgestuurd leren (Barron & Darling-Hammond, 2008).  

Probleemgestuurd leren lijkt veel op de projectvariant. Probleemgestuurd leren 

bestaat uit een activiteit waarbij een probleem moet worden opgelost. Leerlingen gaan 

eerst na wat ze moeten weten en kunnen om het probleem op te lossen, bedenken 

vervolgens een strategie en implementeren en evalueren deze totdat het probleem is 

opgelost. De leeropbrengsten verschillen nauwelijks van traditionele 

instructiemethoden, maar er zijn wel andere voordelen boven traditionele 

instructiemethoden. Door probleemgestuurd leren wordt het vermogen om logisch te 

redeneren en te werken met bronnen aangesproken. Leerlingen ontwikkelen kennis en 

vaardigheden in het oplossen van complexe problemen, het opstellen van hypothesen 

en het verklaren hiervan (Barron & Darling-Hammond, 2008).  

De derde onderzoekend leren variant, leren door te doen, is gebaseerd op de 

veronderstelling dat leerlingen meer diep leren wanneer ze zelf iets moeten 

ontwerpen. Hiertoe moeten zij begrip hebben van hetgeen ze leren en moeten zij 

kennis kunnen toepassen (Barron & Darling-Hammond, 2008). Leren door te doen 

geeft dezelfde, soms betere leeruitkomsten dan traditionele instructiemethoden. 

Daarnaast ontwikkelen leerlingen vaardigheden waardoor zij beter in systemen 

denken en meer begrip hebben van structuren en hun functies.  

Uit de bevindingen van de meta-studie van Barron en Darling-Hammond kunnen 

we concluderen dat leerlingen die onderzoekend leren, even goed scoren op de 

traditionele leerdoelen, maar betere resultaten boeken als het gaat om planmatig 

werken, kritisch denken en problemen oplossen (Barron & Darling-Hammond, 2008). 

Dit klinkt veelbelovend, maar deze opbrengsten komen er niet vanzelf: het vereist 

goede voorbereiding en begeleiding (De Jong, 2006).   

Volgens De Jong (2006) is het van belang dat onderzoekend leren plaatsvindt 

onder geleide instructie. Dit houdt in dat leerlingen goed moeten worden begeleid. 
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Deze begeleiding vereist een bepaalde basis aan kennis en vaardigheden van de 

docent. Bovendien is het van belang dat de instructiemethode aansluit bij de 

voorkennis van de leerling (De Jong, 2006; Barron & Darling-Hammond, 2008). Op 

deze manier kan de instructiemethode dienen als scaffolding-instrument. Een manier 

om invulling te geven aan onderzoekend leren is door samenwerkend of coöperatief 

leren.  

2.2.2 Samenwerkend leren 

Bij coöperatief leren werken leerlingen samen aan eenzelfde doel (Johnson & 

Johnson, 1994). Om te kunnen spreken van samenwerkend leren is het belangrijk dat 

aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (Johnson & Johnson, 1994). Ten eerste 

moet er sprake zijn van positieve afhankelijkheid. Dit houdt in dat groepsleden van 

elkaar afhankelijk zijn om hun doel te kunnen behalen. Een tweede voorwaarde is 

individuele verantwoordelijkheid. Naast de groepsverantwoordelijkheid, heeft ieder 

lid van de groep een eigen verantwoordelijkheid. Ten derde is het van belang dat er 

directe interactie is tussen de groepsleden. Leerlingen moeten de faciliteiten hebben 

om goed met elkaar te kunnen communiceren. Daarnaast is het van belang dat een 

bepaalde basis aan samenwerkingsvaardigheden aanwezig is bij alle groepsleden. De 

leden moeten bijvoorbeeld goed naar elkaar kunnen luisteren, geduldig zijn, 

samenvatten en elkaar motiveren om succesvol met elkaar te kunnen samenwerken. 

Ten slotte is het belangrijk dat een evaluatie plaatsvindt van zowel het eindproduct, 

als het samenwerkingsproces. De groepsleden moeten zich ervan bewust worden wat 

goed ging in het samenwerkingsproces en wat beter kon. Een belangrijke voorwaarde 

voor de effectiviteit van samenwerkend leren is de heterogene samenstelling van de 

coöperatieve leergroep (Johnson & Johnson, 1994). Oftewel: leerlingen van 

verschillende niveaus dienen met elkaar samen te werken om tot een effectief 

resultaat te komen. Goede leerlingen leren nieuwe leerstrategieën door samen te 

werken met zwakke en middelmatige leerlingen doordat zij een onderwijzende rol 

hebben. Zwakke en middelmatige leerlingen profiteren van de goede leerlingen 

doordat zij op hun beurt de leerstrategieën van de goede leerlingen leren (Johnson & 

Johnson, 1994). 

Diverse effecten van samenwerkend leren zijn bekend. Ten eerste presteren 

leerlingen beter wanneer zij samenwerkend leren. Zij gebruiken meer metacognitieve 

vaardigheden, hebben een groter oplossend vermogen en een hogere mate van 
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kennistransfer (Van der Meijden, 2005). Bovendien zijn sociale effecten door 

samenwerkend leren waarneembaar. Dit komt volgens Slavin (1996) doordat 

leerlingen worden aangemoedigd om in groepjes samen te werken die zijn geformeerd 

op basis van niveau, in plaats van op basis van vriendschap. Tot slot vergroot 

samenwerkend leren volgens Slavin het plezier van leerlingen in het leren, waardoor 

leerlingen meer gemotiveerd raken om te leren.  

Samenwerkend leren is in lijn met de drie belangrijkste bouwstenen van de 

sociaalconstructivistische leertheorie (Shuell, 2001). Leerlingen zijn actief bezig met 

kennisconstructi en leren in een complexe context. Ook de hoge mate van 

zelfregulatie, met intrinsieke motivatie als gevolg, onderstreept het constructivistische 

karakter van samenwerkend leren. Ten slotte is een sociaal proces waarin 

samenwerken een grote rol speelt. Samenwerkend leren wordt binnen het onderwijs 

steeds meer geaccepteerd. De mogelijkheden van samenwerkend leren worden steeds 

uitgebreider door de ontwikkeling van de technologie.  

2.3 Nieuwe mogelijkheden door technologieën 

Het onderwijs blijft voortdurend in ontwikkeling. Aan de ene kant zijn er steeds 

maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten vanuit de wetenschap die 

vragen om aanpassingen in het onderwijs, aan de andere kant zijn er nieuwe 

technologieën die nieuwe mogelijkheden bieden aan het onderwijs. De invloed van 

een nieuwe visie, in de vorm van de sociaalconstructivistische leertheorie, is in het 

voorgaande al besproken. Een dergelijk inzicht heeft een grote uitwerking op de 

manier waarop het onderwijs is ingericht. Hetzelfde geldt voor de invloed van nieuwe 

technologieën zoals televisie en computer. Deze zijn niet meer weg te denken uit het 

onderwijs (Beeksma & Van der Hulst, 2005). Eerst bracht de tv een nieuwe wereld 

binnen in het leslokaal. Later werden de mogelijkheden in het onderwijs nog 

uitgebreider door de komst van de computer. Met name de ontwikkeling van de 

grafische kaart heeft gezorgd voor een opmars van het gebruik van computers in de 

klas. Door de grafische kaart is het niet alleen mogelijk om teksten te lezen via de 

computer, maar is het ook mogelijk om met plaatjes en video te werken. Deze 

ontwikkeling heeft gezorgd voor een boost aan nieuwe middelen voor het onderwijs, 

zoals games. Games kunnen worden ingezet om te leren op een speelse manier. Dit is 

op zich niet nieuw voor het onderwijs. Sinds jaar en dag wordt in het onderwijs 

gebruik gemaakt van spelletjes om leerlingen te laten leren (Van Egmond & Mostert, 
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2001). Games kunnen echter verder gaan dan de „ouderwetse‟ spelvormen. Door 

games is het bijvoorbeeld mogelijk om echte werelden te simuleren en processen na te 

bootsen en te manipuleren. Bovendien bieden games de mogelijkheid om de 

werkelijkheid vanuit een ander perspectief te benaderen en terug te gaan in de tijd 

(Squire, 2003).  

ICT sluit niet alleen goed aan bij de belevingswereld van leerlingen en vragen 

vanuit de arbeidsmarkt, maar heeft ook gezorgd voor nieuwe mogelijkheden om 

invulling te geven aan sociaalconstructivistisch leren (Tam, 2000) en een 

onderzoekende leeromgeving (De Jong, 2006). Deze nieuwe mogelijkheden komen 

voort uit de veelzijdigheid en de toegankelijkheid die de techniek biedt (Simons, 

1998). Allereerst wordt door het werken met computers invulling gegeven aan 

kennisconstructie, doordat leerlingen zelf actief bezig zijn met kennisverwerving 

(Salomon, 1991). Daarnaast simuleert het werken met de computer de zelfregulatie 

van leerlingen. Leerlingen hebben hun eigen leerproces in de hand en worden minder 

gestuurd door de docent (Salomon, 1991). Ten derde biedt de computer nieuwe 

vormen om invulling te geven aan samenwerkend leren (Van der Meijden, 2005). Ten 

slotte biedt ICT talloze mogelijkheden om leerstof aan te bieden in een betekenisvolle 

en authentieke context waarin leerlingen actief participeren en zelf beslissingen 

kunnen maken; de computer brengt de buitenwereld naar de klas (Tam, 2000). Dit 

leidt volgens Spiro, Feltovich, Jacobson en Coulson (1992) tot kennisconstructie 

waarbij de leerling beter begrijpt wat hij leert en deze kennis beter kan toepassen.  
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3. Leren door games 

 

In het vorige hoofdstuk is de rol van het sociaalconstructivisme in het onderwijs 

besproken. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op games en de rol die zij kunnen 

spelen in het onderwijs. Hiertoe wordt in paragraaf 3.1 het begrip „games‟ besproken. 

Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 nagegaan wat bekend is over de leereffecten van 

games en waarom games daarom passen binnen sociaalconstructivistisch onderwijs. 

In paragraaf 3.3 wordt besproken waarom games, ondanks hun potentie, nog weinig 

worden ingezet in het onderwijs. Deze inzichten leiden uiteindelijk tot een model die 

wordt uitgewerkt in paragraaf 3.4. Deze theorie en eerder besproken inzichten vormen 

de aanleiding tot de uiteindelijke vraagstelling en verwachting van onderhavig 

onderzoek in paragraaf 3.5.  

3.1 Games 

Om te beschrijven op welke manier games kunnen bijdragen aan het leerproces, is het 

allereerst van belang om het begrip „games‟ onder de loep te nemen. Wat zijn games 

nu eigenlijk? Leemkuil, De Jong en Ootes (2000) definiëren een game als een 

computerspel met een aantal specifieke eigenschappen. Allereerst moet in de game 

een doel bereikt worden. Er zijn regels aan het spel verbonden die bepalen wat wel en 

niet geoorloofd is bij het bereiken van dat doel. Daarbij kunnen beperkingen worden 

toegevoegd, zoals tijd, geld en relaties om het spel interessanter of moeilijker te 

maken. Ten slotte bevat een game een competitief element, waarbij het er om gaat 

jezelf te verbeteren of je tegenstander te verslaan. Games zijn er in allerlei varianten; 

van actiespel, tot avonturen- en rollenspel, tot bord- en kaartspelen en puzzels, tot 

simulaties en strategische spellen (Beeksma & Van der Hulst, 2005).  

Het spelen van games is sinds de laatste decennia erg populair. Een eenduidige 

verklaring is hiervoor niet te geven, maar factoren als leuk, uitdagend, sociaal en een 

goede prijs/kwaliteit verhouding wat betreft entertainment dragen volgens Kirrimuir 

en McFarlane (2004) bij aan het succes van games. Dit succes heeft ertoe geleid dat 

veelvuldig onderzoek is gedaan naar de bijdrage die games zouden kunnen leveren 

aan het onderwijs. In onderstaande zijn de belangrijkste bevindingen uit eerder 

onderzoek op een rijtje gezet.  
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3.2 Effecten van games op leren 

De laatste jaren zijn in empirisch onderzoek verschillende effecten van games op 

leren gevonden. In onderstaande paragraaf worden de belangrijkste effecten 

beschreven. Een belangrijk effect van games op leren, is het ervaren van flow  

(Kirrimuir & McFarlane, 2004). Csikszentmihalyi (1991) omschrijft flow als een staat 

waarin iemand meegezogen wordt in een onderwerp, waardoor niets anders er meer 

toe lijkt te doen. Een dergelijke staat heeft een positieve invloed op het leren, de 

motivatie van leerlingen, de houding van leerlingen en de mate waarin leerlingen zich 

willen verdiepen in het onderwerp.  

3.2.1 Flow 

Games lijken een goed middel om flow te ervaren doordat leerlingen actief bezig zijn 

met kennisconstructie en worden aangetrokken door het design van een game 

(Kirrimuir & McFarlane, 2004). De mate waarin flow ervaren wordt tijdens het spelen 

van een game is onderzocht door Finnerin en Zhang (2003). Zij constateerden dat het 

ervaren van flow afhankelijk is van het samenspel tussen de persoon, de opdracht en 

de game. Deze drie factoren moeten goed op elkaar zijn afgestemd om flow te kunnen 

ervaren. Wanneer een game niet goed aansluit bij de voorkennis van de leerling, is de 

kans klein dat een staat van flow ervaren wordt. De beste situatie is, wanneer de 

voorkennis in overeenstemming is met de game of, wanneer de game net iets meer 

van de leerling verwacht dan zijn voorkennis (Csikszentmihalyi, 1991). Een goede 

aansluiting tussen voorkennis en de game kan er dus voor zorgen dat de leerling in 

een staat van flow belandt, wat weer positief van invloed kan zijn op het leren (Kiili, 

2005).  

3.2.2 Motivatie door games 

Een relatie die in vrijwel ieder onderzoek naar de effecten van games wordt 

gevonden, is de relatie tussen games en motivatie. Doordat games competitieve 

elementen bevatten die veelal samenhangen met een beloning, raken leerlingen 

gemotiveerd (Wideman et al., 2007). Ook het feit dat games vaak een aantrekkelijk 

design hebben, trekt de aandacht van leerlingen en leidt tot meer motivatie (Kirrimuir 

& McFarlane, 2004). Het spelen van games kent daarnaast een hoge mate van 

zelfregulatie doordat spelers actief bezig zijn met kennisconstructie, zelf beslissingen 

nemen en de macht hebben om het spel te beïnvloeden (Kirrimuir & McFarlane, 
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2004; Leemkuil, 2005; Wideman et al., 2007). Deze zelfregulatie vergroot volgens het 

sociaalconstructivisme de motivatie. Ten slotte leveren games de authentieke en 

relevante context, die belangrijk wordt geacht voor de motivatie van leerlingen 

(Kirrimuir & McFarlane, 2004).  

3.2.3 Kritisch en logisch denkvermogen 

Een ander effect van games dat van belang kan zijn voor het onderwijs, is het effect 

van games op het kritisch en logisch denkvermogen. Bij het spelen van een game 

worden leerlingen vaak geconfronteerd met situaties waarin zij door trial and error 

verder komen. Door alsmaar te proberen en te leren van fouten, worden leerlingen 

aangespoord om logisch na te denken en moeten zij een beroep doen op hun 

probleemoplossend vermogen (McFarlane, 2002). De structuur van games zorgt er 

tevens voor dat leerlingen worden uitgedaagd om te handelen op de grenzen van hun 

kunnen. Leerlingen worden uitgedaagd om niet alleen een probleem op te lossen, 

maar ook om te begrijpen hoe zij dit soort problemen moeten aanpakken. Dit draagt 

bij aan het vermogen van leerlingen om kritisch en systematisch te denken (Gee, 

2003). Volgens Williamson en Facer (2003) wordt er in de reguliere schoolpraktijk te 

weinig aandacht besteed aan kritisch denken, terwijl dit wel belangrijk wordt geacht. 

Games kunnen om deze reden een meerwaarde bieden voor het onderwijs.  

3.2.4 Sociaal proces 

Een laatste aspect dat wordt beïnvloed door games, is het sociale proces van het leren. 

De relatie tussen games en sociale processen lijkt niet altijd even voor de hand te 

liggen. Vaak wordt het spelen van games geassocieerd met een eenzame leerling, 

geïsoleerd achter de computer, die enkel oog heeft voor de game. Dit is volgens 

Kirrimuir en McFarlane (2004) geen realistisch beeld van gamen. Games kunnen wel 

degelijk sociaal zijn. Tegenspelers in games en discussiegroepen over games dragen 

hieraan bij (Kirrimuir & McFarlane, 2004). Leren door games gebeurt volgens 

Williamson en Facer (2003) dan ook niet simpelweg door de interactie tussen de 

leerling en de game, maar door een proces van discussie, samenwerking en reflectie. 

Leerlingen leren door games hoe zij kunnen spelen en samenwerken met anderen. 

Daarnaast bieden games nieuwe mogelijkheden om samen te werken en sociale 

processen te bevorderen (Kirrimuir & McFarlane, 2004). Games kunnen dienen als 

instrument om invulling te geven aan samenwerkend leren.  
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3.3 Games en sociaalconstructivisme 

De leereffecten van games passen goed binnen de sociaalconstructivistische 

opvattingen over leren (Kirrimuir & McFarlane, 2004; Kiili, 2005). Het spelen van 

games biedt een scala aan mogelijkheden om onderzoekend te leren (De Jong, 2006). 

Leerlingen kunnen met games in groepen werken aan een project waarbij een 

probleem moet worden opgelost. Als gevolg hiervan kunnen vaardigheden zoals 

kritisch en logisch denken worden ontwikkeld (De Jong, 2006). Bovendien vergt het 

spelen van games een hoge mate van zelfregulatie, waardoor leerlingen meer 

gemotiveerd worden om te leren (Kirrimuir & McFarlane, 2004). Deze motivatie is 

volgens het sociaalconstructivistisch essentieel en zorgt voor diep leren (Bransford et 

al., 2003). Ook de nieuwe perspectieven die games bieden voor samenwerkend leren 

sluiten nauw aan bij leren volgens het sociaalconstructivisme, waarin wordt 

verondersteld dat sociale interactie leidt tot betere kennisconstructie (Lipponen et al., 

2003). Een laatste effect van games dat in relatie kan worden gebracht met 

sociaalconstructivistisch leren, is het ervaren van flow. Games blijken een goed 

instrument om in een staat van flow te komen. Op deze manier zijn zij in staat in hun 

zone van naaste ontwikkeling te werken (Vygotsky, 1978), waardoor zij meer leren 

dan zij zouden doen tijdens de reguliere schoollessen In dit geval worden games 

ingezet als scaffolding-instrument. 

Het maken van games is zo mogelijk nóg sociaalconstructivistischer dan het 

spelen van games. Kafai (1996) stelt dat het goed is om leerlingen zelf games te laten 

ontwerpen, omdat het proces van ontwerpen leerlingen veel te bieden heeft. Zij leren 

niet alleen om een game te maken, ze leren ook over het proces en het onderwerp van 

de game. Hierdoor ontwikkelen zij hun kritisch denkvermogen door vaardigheden 

zoals plannen, ideeën ontwikkelen en beperkingen inzien. Daarnaast zou het zelf 

ontwerpen van een game van invloed zijn op de motivatie van leerlingen (Kafai, 

1996). Kiili (2005) bespreekt in zijn onderzoek naar het ontwerpen van content en het 

ervaren van flow door games, diverse studies die hebben uitgewezen dat het maken 

van een game bijdraagt aan de motivatie van leerlingen en daardoor het begrip 

vergroot. Bovendien worden leerlingen zich volgens Kiili tijdens het maken van een 

game meer bewust van wat zij doen, waardoor zij beter georganiseerde 

kennisstructuren construeren. Het zelf maken van games sluit nauw aan bij 

onderzoekend leren. Door zelf games te ontwerpen, leren zij door te doen en zijn zij 
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in een projectvorm bezig met het aanpakken van een probleem (Kafai, 1996). 

Leerlingen ontwerpen, beoordelen en herzien hun eigen product.  

Bovengenoemde voordelen van het maken van games zijn echter weinig 

gebaseerd op empirisch onderzoek. Desondanks lijkt het maken van games een nog 

betere invulling te geven aan sociaalconstructivistisch onderwijs dan het spelen van 

games. 

3.4 Buitenbeentje in het onderwijs 

Ondanks de positieve effecten van het spelen en maken van games op leren, blijven 

games tot nu toe een buitenbeentje in het onderwijs (Beeksma & Van der Hulst, 

2005). Er zijn veel twijfels over games op verschillende vlakken. Enerzijds door het 

imago van games en anderzijds over de praktische inzetbaarheid van games in het 

onderwijs. De twijfels over het imago van games komen voornamelijk voort uit het 

beeld van games dat door de media wordt geschetst. Er zijn veel gewelddadige games 

op de markt, die kinderen aan zouden zetten tot geweld. Hierdoor hebben games in 

het algemeen een negatief imago gekregen (Kirrimuir & McFarlane, 2004). De 

effecten van games op gewelddadigheid van kinderen zijn vaker onderwerp van 

onderzoek geweest, maar kennen geen eenduidige resultaten. Het is de vraag of games 

gewelddadiger zijn dan andere media, zoals televisie en boeken. Hierover zijn de 

meningen verdeeld. En wanneer games gewelddadiger van aard blijken, is het de 

vraag of kinderen daardoor ook daadwerkelijk agressief gedrag vertonen (Kirrimuir & 

McFarlane, 2004).  

Het negatieve imago van games wordt naast de associatie met geweld ook 

veroorzaakt door de associatie met verslaving. Ook deze associatie is niet geheel 

gelegitimeerd. Ten eerste is er gebrek aan controleerbare wetenschappelijke criteria 

waaraan gameverslaving zou moeten voldoen. Gameverslaving is tot op heden nog 

niet erkend als officiële verslaving (Lemmens, 2007). En wanneer 

onderzoeksresultaten naar diverse studies over gameverslaving of 

gameafhankelijkheid worden bestudeerd, valt op dat de resultaten niet eenduidig zijn 

en zeker niet generaliseerbaar voor alle soorten games (Kirrimuir & McFarlane, 

2004).  

Een andere oorzaak voor de terughoudendheid in het gebruik van games, betreft 

de twijfel over de praktische relevantie van games in het onderwijs. Deze twijfels 

komen mede voort uit gebrek aan deskundigheid bij leerkrachten, zo bleek uit 
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onderzoek van Kennisnet (2008a). De geringe deskundigheid beperkt zich niet alleen 

tot games, maar geldt voor de inzet van computers in het onderwijs in het algemeen. 

Door het gebrek aan kennis over het gebruik van computers en games, is het vaak 

moeilijk om onderwijsgevenden te overtuigen van de potentie van games (Kirrimuir 

& McFarlane, 2004). Dit probleem lijkt lastig op te lossen. De ervaring leert dat er 

weinig tijd en geld beschikbaar is om leerkrachten bekend en vaardig te maken met 

games (Kirrimuir & McFarlane, 2004). En wanneer geld en tijd beschikbaar zijn, zal 

eerst worden gewerkt aan de deskundigheid van leerkrachten met betrekking tot het 

werken met de computer (Kennisnet, 2008a). Games hebben hierbij minder prioriteit.  

Naast het gebrek aan deskundigheid bij leerkrachten, is het voor 

onderwijsgevenden niet eenvoudig om te bepalen of een game aansluit bij het 

curriculum. Dit komt met name doordat games veel irrelevante context bevatten voor 

het onderwijs (Kirrimuir & McFarlane, 2004). Bovendien sluiten games niet altijd aan 

bij de gebruikte lesmethoden in het onderwijs, waardoor de relevantie van een game 

voor leerkrachten lastig inschatten is. Volgens Dodge (2007) komt dit doordat er 

onvoldoende zicht is op de volledige educatieve waarde van games. De besproken 

positieve effecten van games op leren bieden volgens hem te weinig inzicht voor 

onderwijsgevenden. Onderzoek is niet gefocust op de algemene waarde van games, 

maar op deelaspecten daarvan, zoals motivatie. Leerlingen blijken vaak gemotiveerd 

door games, maar ondanks de in paragraaf 1.1 besproken effecten van motivatie op 

leerprestaties, zijn er twijfels of deze relatie daadwerkelijk bestaat (Rieber, Luke, & 

Smith, 1998). Daarnaast is er ook weinig bekend over de efficiëntie van het gebruik 

van games (Kirrimuir & McFarlane, 2004). Squire (2006) stelt dat het vaak (veel) tijd 

en geld kost voor zowel leerkrachten als leerlingen om een game onder de knie te 

krijgen. Het is de vraag of deze investering opweegt tegen de opbrengsten.  

3.5 Educatieve waarde van games: de power indicator 

Bovenstaande bevinding heeft ertoe geleid dat Dodge een model heeft ontwikkeld, dat 

tot doel heeft om inzicht te bieden in de educatieve waarde van een game. Volgens dit 

model kan de educatieve waarde van een game worden bepaald door de mate waarin 

een game motiverend werkt, leidt tot diep leren en een efficiënt leermiddel is. Deze 

drie concepten vormen het uitgangspunt voor de educatieve waarde, de power 

indicator van een game (Dodge, 2007; Van Schie, 2008; Kennisnet, 2008b).  
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Hoewel het model van Dodge nog in de wetenschappelijke kinderschoenen staat, 

lijkt zijn veronderstelling aannemelijk. De power indicator heeft namelijk iets weg 

van de waarde die in organisaties wordt toegekend aan een product. Een dergelijke 

waarde wordt bepaald door de effectiviteit van een proces en de efficiëntie waarmee 

het proces is uitgevoerd (In `t Veld, 2000). Dit resulteert in de volgende formule:  

eefficientieiteffectivitprestatie  

De power indicator is gebaseerd op hetzelfde principe; de educatieve waarde wordt 

bepaald door de effectiviteit (de mate van motivatie en diep leren) en de efficiëntie 

van de game. De berekende power levert volgens Dodge (in Van Schie, 2008) 

voldoende informatie op om te kunnen beoordelen of een game potentiële educatieve 

(meer)waarde kan bieden voor het onderwijs. Dodge (2007) maakte hierbij de 

volgende formule:  

eefficientidieplerenmotivatieatorPowerindic  

Van Schie (2008) heeft als een van de eersten in Nederland getracht om de concepten 

van de power indicator te meten. Door interviews met docenten over de intrinsieke 

motivatie, de diepgang van het leren en de efficiëntie van de game werden scores 

bepaald tussen 1 en 10 en werd de power indicator berekend. De subjectiviteit 

waarmee de power indicator werd berekend maakt de score echter weinig 

betrouwbaar. Bovendien ontbreekt in zijn onderzoek een goede operationalisatie van 

de drie concepten. In onderstaande paragraaf worden daarom achtereenvolgens de 

power indicator-concepten intrinsieke motivatie, leerstrategie en efficiëntie 

geoperationaliseerd.  

3.5.1 Intrinsieke motivatie 

In het algemeen worden twee vormen van motivatie onderscheiden; extrinsieke en 

intrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000). Een leerling is extrinsiek gemotiveerd, 

wanneer hij leert omwille van een externe beloning zoals een cijfer of een financiële 

vergoeding. Een intrinsiek gemotiveerde leerling daarentegen, doet iets vanuit 

persoonlijke interesse of om plezier te beleven. Hij wil zelf leren en heeft de behoefte 

om ergens mee aan de slag te gaan. Een intrinsiek gemotiveerde leerling is meer 

gericht op betekenisverlening van kennis, samenwerking en zelfregulatie dan zijn 
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extrinsiek gemotiveerde klasgenoot. Dit leidt volgens Ryan en Deci (2000) tot diep 

leren.  

Door de voorspellende waarde van intrinsieke motivatie op diep leren, is veel 

onderzoek gedaan naar de manier waarop het onderwijs een rol kan spelen om de 

intrinsieke motivatie van leerlingen te vergroten. Volgens de zelfdeterminatie theorie 

van Ryan en Deci (2000) kunnen leeromgevingen hierop van invloed zijn door aan te 

sluiten bij de drie psychologische basisbehoeften van de leerling; competentie, 

autonomie en sociale verbondenheid. Dit kan allereerst door aan te sluiten op het 

competentieniveau van de leerling, zodat de leerling het gevoel heeft zinvol bezig te 

zijn en niet iets doet waar hij slecht in is. Ten tweede door voortdurende controle en 

sturing te vermijden, zodat de zelfregulatie van de leerling meer wordt aangesproken. 

Ten slotte is het belangrijk om een leeromgeving te creëren waarin de leerling het 

gevoel heeft van vertrouwen in de personen om hem heen, zoals de docent en 

medeleerlingen. Martens (2007) stelt dat kan worden voldaan aan deze drie 

psychologische basisbehoeften door invulling te geven aan de 

sociaalconstructivistische realistische, authentieke en betekenisvolle leeromgeving.  

3.5.2 Leerstrategie 

In de onderwijswetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen diepe en oppervlakkige 

leeropbrengsten (Biggs, 1993; Kember, 1996). Oppervlakkige leeropbrengsten 

worden bereikt door reproductie en onthouden van letterlijke inhoud van de lesstof, 

zonder transfer te maken. Diepe leeropbrengsten worden gekenmerkt door analytisch, 

synthetisch en kritisch denkvermogen en het trekken van conclusies. Bij diepe 

leeropbrengsten wordt betekenis verleend aan kennis, waardoor deze kennis kan 

worden toegepast in nieuwe situaties.  

De belangrijkste voorspeller van diepe leeropbrengsten is de leerstrategie van de 

leerling (Biggs, 1993; Kember, 1996; Gijbels, Segers, & Struyf, 2008). Een diepe 

leerstrategie leidt tot diep leren, waar een oppervlakkige leerstrategie leidt tot 

oppervlakkig leren. Iedere leerling heeft zijn eigen voorkeur om te leren; de ene 

leerling heeft een voorkeur voor een oppervlakkige leerstrategie en leert rijtjes uit het 

hoofd, de andere leerling heeft een voorkeur voor een diepe leerstrategie en vindt het 

belangrijk om lesstof te begrijpen (Biggs, 1993). 

Deze leerstrategie is echter niet stabiel: het kan worden beïnvloed door de 

leeromgeving, de instructiemethode en de beoordelingsmethode (Biggs, 2001; Gijbels 
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et al., 2008). Wanneer een leerling bijvoorbeeld weet dat hij getoetst wordt op 

feitenkennis, zal hij oppervlakkige leerstrategieën gebruiken, zoals uit het hoofd leren 

van feiten en rijtjes. Wanneer een hoog niveau van cognitieve verwerking wordt 

verwacht, is er meer kans op diepgaande benadering van de leerling (Biggs, 2001). 

Tegelijkertijd kunnen verschillende leeractiviteiten verschillende leerstrategieën 

uitlokken. Kortom, de leerling past zijn leerstrategie aan op wat van hem wordt 

verwacht. Dit impliceert dat een bepaalde leeractiviteit ervoor kan zorgen dat een 

leerling diepe leerstrategieën gebruikt en daardoor diep leert (Biggs, 2001).  

Om te bepalen of een game tot een diepe leerstrategie en dus tot diepe 

leeruitkomsten leidt, moet volgens Biggs (2001) de voorkeur leerstrategie van de 

leerling bekend zijn. Vervolgens moet deze leerstrategie worden vergeleken met de 

leerstrategie die de leerling gebruikt bij het maken of spelen van een game.  

3.5.3 Efficiëntie  

Efficiëntie is de mate waarin een bepaald resultaat met een minimum aan middelen 

wordt bereikt. Deze middelen kunnen onder andere betrekking hebben op tijd, 

inspanning en geld. Efficiëntie wordt bepaald door de effectiviteit af te zetten tegen de 

kosten, inspanning en tijd (In ‟t Veld, 2002). In formuleverband ziet dit er als volgt 

uit: t  

Middelen

eitEffectivit
eEfficienti  

Wanneer we deze formule betrekken op het onderwijs, hebben we het over twee 

begrippen; effectiviteit en middelen. De effectiviteit van een onderwijsvorm kan 

worden bepaald door de leerresultaten. In onderhavig onderzoek zijn deze 

leerresultaten geoperationaliseerd door de intrinsieke motivatie en de leerstrategie. De 

middelen zijn de tijd die de leerkracht kwijt is aan lesontwikkeling en de tijd die 

leerlingen eraan besteden. Ook de kosten kunnen worden meegenomen als middel om 

de effectiviteit te bepalen. Samengevat kan de efficiëntie van een game worden 

bepaald door de effectiviteit van de game (gemeten door intrinsieke motivatie en 

leerstrategie), gedeeld door de inspanningsuren van de leerkracht, de lestijd en de 

kosten. Vertaald naar een formule wordt dit:  

kostenngtijdleerliachtTijdleerkr

gieleerstratetivatierinsiekemo
eEfficienti

int
 



 

Gamenderwijs 

 26 

Bovenstaande operationalisaties van de drie concepten van de power indicator 

resulteren uiteindelijk in de volgende formule:  

eefficientigieleerstratetivatierinsiekemoatorPowerindic int  

3.6 Onderzoeksvraag 

Samenvattend kunnen we stellen dat het denken over onderwijs de laatste jaren 

geïnspireerd is door de sociaalconstructivistische leertheorie. ICT biedt nieuwe 

mogelijkheden om sociaalconstructivistisch onderwijs het klaslokaal in te krijgen 

(Tam, 2000). Een van deze mogelijkheden is volgens menig onderzoek het leren door 

games (Simons, 1998; Kirrimuir & McFarlane, 2004; De Jong, 2006). Onderzoek 

naar de leereffecten van games wijst uit dat games motiverend werken, dat leerlingen 

vooruitgang boeken op kritische en sociale vaardigheden en dat games ervoor zorgen 

dat leerlingen in flow zitten en hierdoor meer diep leren (Kirrimuir & McFarlane, 

2004; Kiili, 2005; Leemkuil, 2005; Wideman et al., 2007). Het maken van games zou 

een nog groter leereffect hebben, dan het spelen van games (Kafai, 1996; Kiili, 2005). 

Dit zou met name komen doordat leerlingen nóg actiever bezig zijn tijdens het maken 

van een game, dan tijdens het spelen van een game. Deze aanname is echter tot op 

heden nog weinig empirisch onderbouwd.  

Ondanks de positieve effecten van games op leren en het feit dat de laatste jaren 

veel educatieve games op de markt zijn gebracht, zijn games nog niet algemeen 

geaccepteerd in het onderwijs. Het is voor onderwijsgevenden vaak onduidelijk wat 

de leereffecten zijn van games, laat staan dat zij kunnen bepalen wat een goede game 

is en wat niet (Dodge, 2007). Kortom, de educatieve waarde van een game is voor 

onderwijsgevenden vaak niet goed in te schatten.  

Onderhavig onderzoek wil een bijdrage leveren aan de theorievorming over de 

leereffecten van het maken en spelen van games en de educatieve waarde hiervan. Het 

model van Dodge over de educatieve waarde van games is nog nauwelijks empirisch 

onderzocht. In onderhavig onderzoek wordt daarom gepoogd om middels 

generaliseerbare kwantitatieve instrumenten de power indicator empirisch te 

onderzoeken en op deze manier een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling 

van het model van Dodge. Op deze manier kan de educatieve waarde van 

verschillende games op een betrouwbare manier met elkaar worden vergeleken. 

Hiertoe worden de effecten op intrinsieke motivatie, diep leren en efficiëntie van twee 
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verschillende lessen onderzocht: een les waarin een game over spreekwoorden wordt 

gemaakt door leerlingen en een les waarin een game over spreekwoorden wordt 

gespeeld door leerlingen. Hiermee is onderhavig onderzoek een van de eerste studies 

die empirisch onderzoek doet naar de verschillen in de effecten tussen het maken en 

spelen van games op verschillende aspecten. De volgende onderzoeksvraag staat 

hierbij centraal:  

1. Wat is de educatieve waarde van de verschillende lessen en in hoeverre is 

hierin een verschil tussen de lessen en de onderzochte groepen? 

a. In hoeverre dragen de verschillende lessen bij aan de intrinsieke 

motivatie van de leerlingen?  

b. In hoeverre dragen de verschillende lessen bij aan de leerstrategie van 

leerlingen?  

c. Wat is de efficiëntie van de verschillende lessen?  

3.6.1 Relevantie van het onderzoek 

Dit onderzoek is zowel van praktisch als theoretisch belang. Het onderzoek kan de 

onderwijspraktijk inzicht bieden in de educatieve waarde van de game. Dit is 

belangrijk, gezien het feit dat onderwijsgevenden vaak niet goed weten wat ze met 

games aan moeten. Wanneer zij weten wat een bepaalde game kan betekenen voor het 

onderwijs, kan dit eraan bijdragen dat games een belangrijkere plaats krijgen in het 

Nederlands onderwijsbestel. Op deze manier kan invulling worden gegeven aan een 

sociaalconstructivistische leeromgeving en wordt het onderwijs aangepast aan de 

leefwereld van kinderen.  

 Onderhavig onderzoek kan bovendien bijdragen aan de theorievorming over 

games. Ten eerste kan het bijdragen aan de theorievorming over de verschillen in 

leereffecten tussen het maken en spelen van games. Onderzoek hiernaar is nog zeer 

miniem en weinig geënt op de leereffecten. Daarnaast kan het bijdragen aan de 

concretisering en operationalisatie van de power indicator.  
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4. Methode  

 

In onderhavig onderzoek is de educatieve waarde van twee verschillende lessen met 

een game bestudeerd. Hierbij is onderzocht in hoeverre de lessen bijdragen aan de 

intrinsieke motivatie van de leerlingen en de gehanteerde leerstrategie. Tevens is 

onderzocht in hoeverre er verschillen waren tussen de onderzoeksgroepen. Bovendien 

is de efficiëntie van de lessen onderzocht, om uiteindelijk tot de educatieve waarde 

van de lessen te komen. Om de educatieve waarde vast te kunnen stellen, is gekozen 

voor een quasi-experimenteel pretest-posttest-controlgroup onderzoeksdesign. De 

experimentele groep volgde een les waarin leerlingen in tweetallen een game 

maakten, waar de leerlingen uit de controlegroep een les volgden waarin zij in 

tweetallen een game speelden. In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet nader 

toegelicht.  

4.1 Deelnemers 

Aan dit onderzoek hebben aanvankelijk 257 leerlingen deelgenomen. Tweeëntwintig 

leerlingen zijn niet meegenomen in de analyse, vanwege ziekte, onbrekende Cito-

gegevens of het niet serieus invullen van de vragenlijsten. Dit laatste was het geval 

wanneer leerlingen enkel extreme antwoorden op de vragenlijst hadden gegeven. De 

leerlingen waren afkomstig uit de groepen 7 en 8 van vier scholen. School A (N=49) 

is een reguliere protestants-christelijke basisschool uit de provincie Zuid-Holland, 

eveneens als school B (N=45). School C (N=80) is een openbare basisschool uit de 

provincie Gelderland en school D (N=61) is een rooms-katholieke basisschool uit de 

provincie Gelderland. Op de scholen A en B behoorden de leerlingen uit de groepen 7 

tot de experimentele groep en de leerlingen uit groepen 8 tot de controlegroep. Op de 

scholen C en D was dit andersom: de leerlingen uit de groepen 8 behoorden tot de 

experimentele groep, waar de leerlingen uit de groepen 7 deel uitmaakten van de 

controlegroep. In Tabel 1 is de verdeling van de leerlingen over de 

onderzoeksgroepen weergegeven.  
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Tabel 1. Verdeling leerlingen over de onderzoeksgroepen. 

 Experimentele 

groepen 7 

Controle 

groepen 8 

Experimentele 

groepen 8 

Controle 

groepen 7 

Totaal 

School A (N) 26 (11.1 %) 23 (9.8 %)   49 (20.9 %) 

School B (N) 24 (10.2 %) 21 (8.9 %)   45 (19.1 %) 

School C (N)   48 (20.4 %) 32 (13.6 %) 80 (34.0 %) 

School D (N)   30 (12.8 %) 31(13.2 %)  61 (26.0 %) 

Totaal (N) 50 (21.3 %) 44 (18.7 %) 78 (33.2%) 63 (26.38) 235 (100.0 %) 

 

Middels een t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven is nagegaan of leerlingen 

vergelijkbaar waren wat betreft hun Cito-scores „spelling‟ (zie Tabel 2). De 

experimentele groep en de controlegroep verschilden niet significant wat betreft de 

gemiddelde scores op „spelling‟, t(231)= -1.39, p=.165. Ook bleken de groepen 7 en 

de groepen 8 niet onderling van elkaar te verschillen, t(231)=.064, p=.949. Bovendien 

is geanalyseerd of de groep 7 leerlingen uit de experimentele groep verschilden van 

de groep 7 leerlingen uit de controlegroep. Ook hier bleken geen significante 

verschillen, t(111)=1.27, p=.206. Hetzelfde gold voor de experimentele en 

controlegroep bij de groep 8 leerlingen, t(118)=.70, p=.486. We kunnen er dus vanuit 

gaan dat de onderzochte klassen gemiddeld gelijk waren wat betreft het 

spellingsniveau van de leerlingen.  

 Tabel 2. T-toetsen onafhankelijke steekproeven ter vergelijking van de respondenten 

Respondenten   df t  p  

Groepen 7 Groepen 8  231 .064 .949 

Experimentele groep Controlegroep  231 -1.392 .165 

Experimentele groepen 7 Controlegroepen 7  111 1.273 .206 

Experimentele groepen 8  Controlegroepen 8  118 -.700 .486 

4.1.1 Samenwerkend leren in tweetallen 

In beide onderzoekscondities werkten de leerlingen samen in tweetallen. De 

samenstelling van de tweetallen was gebaseerd op de theorie van samenwerkend leren 

(zie 3.2.2). Dat wil zeggen dat groepjes zijn gevormd op basis van het niveau van 

leerlingen. Hierbij is gewaarborgd dat in ieder groepje een gelijk niveauverschil was 

tussen de leerlingen. De leerlingen zijn om deze reden per klas ingedeeld in vier 

percentielen op basis van de gestandaardiseerde scores van hun gemiddelde op de 

Cito-toetsen „spelling‟ en „begrijpend lezen‟. De scores van „begrijpend lezen‟ zijn 

enkel gebruikt om de leerlingen binnen de klassen in de delen in groepjes. Het was 

niet mogelijk om de groepen onderling te vergelijken op „begrijpend lezen‟, omdat de 
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verkregen gegevens van de scholen onderling niet correspondeerden. Het eerste 

percentiel bestond uit de minst presterende leerlingen, waar het vierde percentiel uit 

de best presterende leerlingen bestond. Vervolgens is de minst presterende leerling uit 

het eerste percentiel gekoppeld aan de minst presterende leerling uit het tweede 

percentiel, enzovoorts. Op deze manier bestond ieder groepje uit iedere klas uit twee 

leerlingen met ongeveer gelijk niveauverschil. Als sprake was van een oneven aantal 

leerlingen, werd de leerling met de meest gemiddelde score niet ingedeeld.  

4.2 Instrumenten  

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn meerdere instrumenten 

gebruikt. Er is gekozen voor het gebruik van zoveel mogelijk generaliseerbare 

instrumenten. Op deze manier kan de power indicator van de betreffende les met de 

game worden bepaald én is het mogelijk om op dezelfde manier de educatieve waarde 

van andere lessen met games te bepalen.  

In totaal zijn drie vragenlijsten samengesteld; één voor de voormeting, één voor 

de nameting bij de experimentele groep en één voor de nameting bij de controlegroep 

(zie Bijlage II-IV). De research afdeling van Hogeschool Arnhem-Nijmegen heeft 

gefaciliteerd in het fysiek ontwerp van de vragenlijsten. Middels een scanner zijn 

papieren vragenlijsten automatisch verwerkt in SPSS. In onderstaande zijn de 

instrumenten verder toegelicht.  

4.2.1 Intrinsieke motivatie 

Intrinsieke motivatie is gemeten met een selectie uit de intrinsic motivation inventaris 

(IMI) van Ryan en Deci (2000). De oorspronkelijke IMI bevat 45 items en meet de 

subschalen interesse, ervaren competentie, inzet, druk, ervaren keuze, waarde en 

ervaren verwantschap (Ryan & Deci, 2000). Voor onderhavig onderzoek is gekozen 

om twee subschalen achterwege te laten. Het achterwege laten van subschalen heeft 

geen gevolgen voor de betrouwbaarheid van de vragenlijst (Ryan & Deci, 2000). Het 

betrof de subschaal waarde, omdat deze, in tegenstelling tot de overige subschalen, 

niet in relatie staat tot intrinsieke motivatie, maar tot het internaliseren van kennis 

(Ryan & Deci, 2000). Dit wordt in verband gebracht met de mate waarin diep wordt 

geleerd (Biggs, 2001) en is gemeten via de andere vragenlijst. Ten tweede is de 

subschaal ervaren verwantschap achterwege gelaten, omdat deze in onderzoeken 

wordt opgenomen om inter-persoonlijke interacties te meten (Ryan & Deci, 2000).  
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De oorspronkelijke vragenlijst is voor onderhavig onderzoek vertaald van het 

Engels naar het Nederlands en gecontextualiseerd. Dit heeft volgens Ryan & Deci, 

2000) geen gevolgen voor de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst. De 

afgenomen vragenlijst bevat 24 items, met vragen zoals “Ik vind de lessen op school 

interessant”. De antwoorden werden gegeven middels een 5-punts Likertschaal, van 

„helemaal mee oneens (1) tot „helemaal mee eens‟(5).  

4.2.1.1 Psychometrische kwaliteit IMI 

Ter oriëntatie van de psychometrische kwaliteit van de vragenlijst, is middels een 

varimax geroteerde componentenanalyse op de voormeting vastgesteld dat door de 24 

items inderdaad de vijf schalen interesse, inzet, druk, ervaren  competentie en ervaren 

keuze zijn gemeten (zie bijlage I). De schalen waren ieder betrouwbaar, met 

Cronbach‟s alpha varierend van .69 tot .87. We kunnen concluderen dat de voor het 

onderzoek vertaalde en gecontextualiseerde IMI-vragenlijst dezelfde structuur 

weergeeft als de oorspronkelijke vragenlijst van Ryan en Deci (2001).  

Om uiteindelijk te werken met één variabele voor motivatie, is middels een 

componentenanalyse nagegaan of de items ieder laadden op het overkoepelende 

concept intrinsieke motivatie. Dit bleek inderdaad het geval (zie Tabel 3). Item “Ik 

ben vaak nerveus op school” is verwijderd omdat deze een lading had van minder dan 

.30. Na verwijdering van dit item is besloten om met de overgebleven items verder te 

gaan. Hiertoe is uit deze 23 items één schaal geconstrueerd. Een hoge gemiddelde 

totaalscore betekent dat iemand intrinsiek gemotiveerd was (Ryan & Deci, 2000). 

Cronbach‟s alpha van deze schaal was .78, wat een hoge mate van interne consistentie 

impliceert.  
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Tabel 3. Resultaten van de componentenanalyse éénfactoroplossing gecontextualiseerde IMI.  

Item Intrinsieke 

motivatie 

1. Ik ben goed op school .78 

2. Ik ben goed op school .75 

3. Ik ben tevreden over mijn prestaties op school .73 

4. Op school ben ik in de meeste vakken goed .70 

5. Ik doe meestal mijn best op school .66 

6. Op school doe ik meestal goed mijn best .65 

7. Ik kan mijn aandacht er goed bijhouden tijdens de lessen op school .63 

8. Ik vind de lessen op school leuk .63 

9. Ik steek veel energie in school .61 

10. Ik denk dat ik, vergeleken met andere leerlingen, goed ben op school .58 

11. De lessen op school zijn leuk om te doen .56 

12. Ik vind de lessen op school interessant .54 

13. Tijdens de lessen op school voel ik me vaak onder druk staan -.50 

14. Ik heb de keuze op school over hoe ik een opdracht kan maken .46 

15. Tijdens de lessen op school denk ik er vaak aan hoe leuk het is .45 

16. Ik ben vaak bang om het niet goed te doen tijdens de lessen op school -.42 

17. Tijdens het maken van de opdrachten voor school kan ik zelf bepalen hoe ik het doe .42 

18. Op school voel ik me vaak relaxed .40 

19. Op school ben ik vrij in het beslissen over hoe ik een opdracht aanpak .39 

20. Ik vind het belangrijk om goed te presteren op school .38 

21. Ik kan zelf bepalen hoe ik opdrachten voor school uitvoer .38 

22. Ik vind de lessen op school saai -.35 

23. Ik ben vaak gespannen op school -.31 

24. Ik ben vaak nerveus op school -.27 

 

Middels een varimaxgeroteerde componentenanalyse is vastgesteld dat de items van 

de nameting nagenoeg dezelfde structuur weergeven als de voormeting. Slechts een 

aantal items bleek op de verkeerde schaal te laden. Op basis van theoretische 

overwegingen en de vergelijkbaarheid met de voormeting is besloten dezelfde items 

te behouden als in de voormeting.  

 Ten slotte is voor iedere les een score voor de intrinsieke motivatie bepaald 

om uiteindelijk de power indicator te kunnen berekenen. Deze score is berekend door 

de groepsgemiddelden op intrinsieke motivatie.  

4.2.2 Leerstrategie 

De leerstrategie is gemeten op basis van de Revised two-factor Study Proces 

Questionnaire (R-SPQ-2F) van Biggs (2001). De originele vragenlijst bestaat uit tien 

items die diep leren meten en tien items die oppervlakkig leren meten. De twee 

concepten zijn onderscheiden door vier subschalen die diepe en oppervlakkige 

leerstrategie en diepe en oppervlakkige motivatie meten. In onderhavig onderzoek is 
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gekozen om de subschalen oppervlakkige motivatie en diepe motivatie achterwege te 

laten, omdat motivatie is gemeten met de IMI-vragenlijst. De bestaande vragenlijst is 

voor onderhavig onderzoek vertaald vanuit het Engels en gecontextualiseerd. In 

onderhavig onderzoek is op voorhand één oppervlakkig item verwijderd en vervangen 

omdat het niet van toepassing was op de doelgroep en het onderzoek. Het ging hier 

om het item: “De beste voorbereiding voor een toets is om te proberen antwoorden en 

oplossingen op voorbeeldvragen te onthouden”. Voor dit item kwam een ander 

oppervlakkig item in de plaats: “Op school maak ik opdrachten net zo vaak, totdat ik 

ze goed doe.” Bovendien is een extra diepe strategie item toegevoegd om te 

achterhalen hoe leerzaam leerlingen de lessen vinden. Het ging hier om item: “Ik vind 

de lessen op school leerzaam”. 

De antwoorden op de elf items werden gegeven op een 5-punts Likertschaal, 

waarop leerlingen moesten aangeven in welke mate ze het eens zijn met de stelling, 

van „helemaal mee oneens‟ (1) tot „helemaal mee eens‟ (5)  (Biggs, 2001). De 

vragenlijst bevatte vragen zoals: “Ik ben pas tevreden als ik een onderwerp zo goed 

heb doorgewerkt dat ik er mijn eigen conclusies over kan vormen”. Deze vraag 

hoorde bij de diepe leerstrategie. 

4.2.2.1 Psychometrische kwaliteit R-SPQ-2F 

Middels een componentenanalyse op de gegevens uit de voormeting is bestudeerd of 

de elf items daadwerkelijk de concepten oppervlakkige en diepe leerstrategie meten. 

Items “Op school bestudeer ik alleen de opdrachten die ik moet doen” en “Tijdens een 

les op school ben ik pas tevreden, als ik het helemaal snap” hadden een factorlading 

lager dan .3 en zijn om deze reden verwijderd. Na verwijdering van deze items bleek 

de vragenlijst één bipolaire component te meten; de component leerstrategie met de 

negatieve pool oppervlakkige leerstrategie en  de positieve pool diepe leerstrategie 

(zie Tabel 4). De betrouwbaarheid is berekend met Cronbach‟s alpha. Deze was .71, 

wat een hoge mate van interne consistentie impliceert.  
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Tabel 4. Resultaten van de componentenanalyse gecontextualiseerde R-SPQ-2F. 

Item 1 

In mijn vrije tijd zoek ik extra informatie op over onderwerpen die we in de lessen op school 

hebben besproken. 

.77 

Ik vind de meeste nieuwe onderwerpen op school interessant en wil graag extra tijd besteden om 

er meer over te weten.  

.66 

Op school maak ik opdrachten net zo vaak, totdat ik ze goed doe. .61 

Als de meester/juf extra stof opgeeft, probeer ik dit altijd te doen. .57 

Ik vind de lessen op school leerzaam. .53 

Ik doe geen extra dingen voor school als dat niet nodig is. -.52 

Ik stel mezelf vragen over onderwerpen die tijdens de lessen op school zijn besproken, om te 

testen of ik het snap. 

.49 

Ik vind het niet erg als ik een opdracht op school niet snap, als ik het antwoord maar goed heb. -.47 

Als ik geen toets of overhoring krijg, hoef ik iets niet te leren.  -.37 

 

Op basis van de componentenanalyse op de twee theoretische aspecten van 

leerstrategie, is één schaal geformuleerd. Hiervoor zijn de items die een oppervlakkige 

leerstrategie meten gespiegeld. Een hogere gemiddelde totaalscore op de schaal 

betekent dat iemand een diepe leerstrategie hanteert, een lage gemiddelde score 

betekent dat iemand een oppervlakkige leerstrategie hanteert.  

Middels een componentenanalyse is vastgesteld dat de items van de nameting 

nagenoeg dezelfde structuur weergeven als de voormeting. De lading van twee items 

was echter minder dan .3. Toch is op basis van theoretische argumenten en de 

vergelijkbaarheid met de voormeting is besloten dezelfde items te behouden als in de 

voormeting.  

Ten slotte is een score voor de leerstrategie bepaald om de power indicator te 

kunnen berekenen. Per onderzoeksgroep werd een gemiddelde score op de schaal 

berekend. Het gemiddelde van deze scores zorgde uiteindelijk voor een score op 

leerstrategie. 

4.2.3 Efficiëntie  

De efficiëntie van de game zou kunnen worden bepaald door de verhouding van 

kosten, tijd leerling en tijd leerkracht tot intrinsieke motivatie en leerstrategie (zie 

3.4.3). De waarde van kosten is bij dit onderzoek achterwege gelaten, omdat het een 

gratis game betrof. De tijd is bepaald door het aantal minuten dat de leerlingen hebben 

besteed aan de les. De tijd leerkracht is bepaald door het aantal minuten ontwikkeltijd 

voor de les. De twee verkregen waarden werden gemiddeld en afgezet tegen de 

somscore op intrinsieke motivatie en leerstrategie. Om de efficiëntiescore vervolgens 
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goed te kunnen interpreteren, is de verkregen score met tien vermenigvuldigd. Dit 

ging middels de volgende formule: 

10
ngtijdleerliachtTijdleerkr

gieleerstratemotivatie
eEfficienti  

4.3 Interventie 

Voor onderhavig onderzoek zijn twee verschillende lessen ontwikkeld over 

spreekwoorden. Het eerste deel van beide lessen was hetzelfde. Hierin zijn de 

leerlingen bekend gemaakt met spreekwoorden en is hen gevraagd acht 

spreekwoorden en betekenissen op te zoeken. Het tweede deel was verschillend voor 

beide groepen: de experimentele groep maakte naar aanleiding van hun opgezochte 

spreekwoorden een game, waar de controlegroep een game over spreekwoorden 

speelde. Beide lessen omvatten een extra opdracht voor leerlingen die vroeg klaar 

waren. De twee verschillende lessen zijn opgenomen in Bijlagen V en VI. 

 De software die is gebruikt voor het maken en spelen van de games is 

ontwikkeld door De Digitale School. De Digitale School heeft tot doel alternatieve 

leerwegen aan te bieden aan leerlingen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de 

website http://www.memoryspelen.nl (Figuur 1). Via deze website kunnen leerlingen 

en docenten memory- en sleepspellen spelen en maken over verschillende educatieve 

onderwerpen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 1. www.memoryspelen.nl 
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4.4 Procedure 

De les over het maken van de game en de bijbehorende instrumenten is voor aanvang 

van het onderzoek getest bij twee leerlingen uit groep zes en acht van een basisschool 

uit Nijmegen. Op deze manier kon worden nagegaan of de instrumenten geschikt 

waren voor de doelgroep van het onderzoek. Naar aanleiding van deze test zijn de 

lessen en vragenlijsten tekstueel bijgesteld. 

Nadat de les getest was, is het daadwerkelijke onderzoek uitgevoerd. Zowel de 

leerlingen uit de experimentele als de controlegroep hebben de vragenlijst ingevuld 

over intrinsieke motivatie en leerstrategie tijdens de reguliere schoollessen. 

Vervolgens kregen de klassen de verschillende lessen met de game. Deze werden 

verzorgd door de onderzoeker. Tijdens de lessen gingen de leerlingen aan de slag met 

de werkbladen. Ten slotte is de leerlingen gevraagd om opnieuw de vragenlijst in te 

vullen. Hiermee is gemeten of de verschillende lessen invloed hebben gehad op de 

intrinsieke motivatie en de gehanteerde leerstrategie. 

4.5 Analyse 

In onderhavig onderzoek is met behulp van univariate variantieanalyse onderzocht of 

het maken van de game meer effect heeft op motivatie en leerstrategie dan het spelen 

van de game. Bij deze analyses is een significantieniveau van .05 gehanteerd. Als 

post-hoc analyse op de ANOVA zijn t-toetsen voor gepaarde waarnemingen 

uitgevoerd bij de verschillende onderzoeksgroepen. Hierbij werd een eenzijdig 

significantieniveau gehanteerd van .05. Vervolgens is voor de beide 

onderzoekscondities een score bepaald op de concepten intrinsieke motivatie, 

leerstrategie en efficiëntie. Middels deze concepten is voor beide groepen de power 

indicator berekend en bestudeerd of deze significant verschilde middels een t-toets 

voor onafhankelijke steekproeven.  

 



 

Gamenderwijs 

 37 

5. Resultaten  

 

In dit hoofstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Per variabele 

worden in de eerste subparagraaf de beschrijvende statistieken gepresenteerd van de 

experimentele en controlegroep op de voor- en nameting en worden deze 

geanalyseerd. In de tweede subparagrafen worden de verschillen in scores op de 

variabelen tussen de groepen geanalyseerd. Tot slot wordt op basis van deze scores de 

educatieve waarde van de lessen berekend.  

5.1 Intrinsieke motivatie 

5.1.1 Vergelijking van de experimentele en de controlegroep 

Om de vraag te beantwoorden in hoeverre de twee lessen met de game bijdragen aan 

de intrinsieke motivatie en wat de verschillen zijn in intrinsieke motivatie van de 

leerlingen tussen de lessen, is een univariate variantieanalyse uitgevoerd. Hierbij is 

voor zowel de experimentele, als de controlegroep geanalyseerd of de intrinsieke 

motivatie van de leerlingen is vergroot als gevolg van de les. Uit de univariate 

variantieanalyse is een significant interactie-effect gebleken. Dit houdt in dat er 

significante verschillen zijn tussen de voor- en de nameting tussen de twee 

onderzoeksgroepen.  

Tabel 5.  Resultaten ANOVA intrinsieke motivatie.  

 Experimentele groep 

(N= 130) 

 Controlegroep 

(N=109) 

   

 Gem. SD  Gem. SD   F p 

Voormeting  3.22 .32  3.26 .37  12.80 .000 

Nameting  3.39 .44  3.17 .63    

 

Om vervolgens de aard van dit interactie-effect te kunnen duiden, zijn post-hoc t-

toetsen voor gepaarde waarnemingen uitgevoerd. In Tabel 5 is af te lezen dat de 

experimentele groep meer intrinsiek gemotiveerd was door het maken van de game 

(Gem.=3.39), dan door de reguliere lessen op school (Gem.=3.22). Deze stijging van 

de intrinsieke motivatie is significant, t(127)=-4.03, p=.000. Bij de controlegroep 

daarentegen, lijkt sprake van een licht negatieve tendens (van Gem.=3.26 naar 

Gem.=3.17). Deze tendens is echter niet significant, t(104)=1.47, p=.072.  
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Bij de experimentele groep is dus een significant positief effect waarneembaar met 

betrekking tot de intrinsieke motivatie. De controlegroep vertoonde geen significant 

effect. Het interactie-effect is weergegeven in Figuur 2. 

Figuur 2. Interactie-effect intrinsieke motivatie.  

5.1.2 Uitsplitsing naar vier onderzoeksgroepen 

Om te bepalen of de gevonden effecten al dan niet het gevolg zijn van verschillen in 

intrinsieke motivatie tussen de vier onderzoeksgroepen, zijn de gedane analyses 

nogmaals uitgevoerd. Ditmaal zijn in plaats van twee, vier onderzoeksgroepen 

meegenomen in de analyse: de experimentele groepen 7, de controlegroepen 7, de 

experimentele groepen 8 en de controlegroepen 8. Uit de univariate variantieanalyse 

is gebleken dat deze verschillen tussen de onderzoeksgroepen zorgen voor een 

significant interactie-effect, F(1)=8.22, p=.000. Dit houdt in dat de verschillen niet 

alleen toe te schrijven zijn aan de verschillende interventies, het maken en spelen van 

de game, maar ook aan de verschillende onderzochte groepen, de groepen 7 en 8 van 

de basisscholen. 



 

Gamenderwijs 

 39 

Tabel 6.  Resultaten ANOVA intrinsieke motivatie 4 onderzoeksgroepen.  

 Experimentele 

groepen 7 

(N= 50) 

 Controle 

groepen 8 

(N=44) 

 Experimentele 

groepen 8  

(N=78) 

 Controle 

Groepen 7  

(N=61) 

   

 Gem. SD  Gem. SD  Gem. SD  Gem. SD  F p 

Voormeting  3.29 .24  3.35 .41  3.18 .34  3.19 .36  8.22 .000 

Nameting  3.42 .35  3.06 .63  3.37 .49  3.25 .62    

 

Middels post-hoc t-toetsen voor gepaarde waarnemingen, is het gevonden interactie-

effect nader onderzocht en zijn per onderzoeksgroep de scores op de voormeting en 

nameting met elkaar vergeleken. In Tabel 6 is af te lezen dat het maken van de game 

bij de leerlingen uit de groepen 7 meer intrinsieke motivatie oplevert (Gem.=3.42) 

dan een reguliere schoolles (Gem.=3.29). Dit verschil is significant, t(49)=-2.56, 

p=.007. In de groepen 8 blijkt het maken van de game eveneens een positief effect te 

hebben op de intrinsieke motivatie. De motivatie is gestegen van gem.=3.18 naar 

gem.=3.37. Ook dit effect is significant, t(77)=-3.20, p=.001. Het spelen van de game 

blijkt in de groepen 7 te zorgen voor een verhoogde intrinsieke motivatie (van 

Gem.=3.19 naar Gem.=3.25). Dit is echter geen significant verschil, t(60)=.71, 

p=.242. In groep acht blijkt het spelen van de game een negatieve uitwerking te 

hebben op de intrinsieke motivatie. De motivatie is gedaald van Gem.=3.18 naar 

Gem.=3.06. Deze daling in motivatie is significant, t(43)=3.35, p=.001.  

Samenvattend kan gesteld worden dat het maken van de game dus significant 

meer intrinsieke motivatie oplevert dan het spelen van de game. Het eerder gevonden 

niet-significante effect van het spelen van de game op de intrinsieke motivatie (zie 

5.1.1) kan mogelijk verklaard worden door verschillen in intrinsieke motivatie tussen 

de groepen 7 en 8. De leerlingen uit de groepen 8 werden significant minder 

gemotiveerd door de les waarin zij een game speelden, waar bij de groepen 7 geen 

significant effect bleek; de les was niet meer of minder motiverend dan een reguliere 

schoolles. Het interactie-effect is weergegeven in Figuur 3. 
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Figuur 3. Interactie-effect intrinsieke motivatie vier onderzoeksgroepen. 

5.2 Leerstrategie 

5.2.1 Vergelijking van de experimentele en de controlegroep 

De tweede deelvraag was, in hoeverre de twee lessen met de game zorgen voor meer 

toepassing een diepe leerstrategie dan de reguliere lessen en wat de verschillen zijn 

tussen de twee lessen in de gehanteerde leerstrategie van de leerlingen. Om deze 

vraag te beantwoorden is eveneens een univariate variantieanalyse uitgevoerd. Uit 

deze analyse is gebleken dat er inderdaad sprake was van een interactie-effect 

F(1)=17.05, p=.000. De gemiddelde scores tussen de beide onderzoeksgroepen 

verschillen significant. Dit is mogelijk toe te wijzen aan de interventie.  

 

Tabel 7. Resultaten ANOVA leerstrategie. 

 Experimentele groep 

(N=130) 

 Controlegroep 

(N=109) 

   

 Gem. SD  Gem. SD  F p 

Voormeting 3.07 .58  3.00 .54  17.06 .000 

Nameting  3.22 .61  2.78 .52    
 

Om de aard van dit interactie-effect nader te onderzoeken, zijn t-toetsen voor 

gepaarde waarnemingen uitgevoerd, waarbij voor beide onderzoeksgroepen het 

verschil in leerstrategie op de voor- en nameting is geanyseerd. Uit deze analyses is 
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gebleken dat de experimentele groep een meer diepe leerstrategie hanteerde door het 

maken van de game (Gem.=3.22), dan tijdens de reguliere lessen op school 

(Gem.=3.07). Dit verschil is significant, t(127)=-2.50, p=.007. Bij de controlegroep 

daarentegen, lijkt sprake te zijn van een negatieve tendens (van Gem.=3.00 naar 

Gem.=2.76) (zie Tabel 7). Ook deze tendens is significant t(104)=3.36, p=.001.  

De experimentele groep past een meer diepe leerstrategie toe dan de 

controlegroep. Het maken van de game had dus een positiever effect op de 

leerstrategie, ten opzichte van reguliere schoollessen en het spelen van de game. Het 

spelen van de game blijkt samen te hangen met een meer oppervlakkige leerstrategie. 

Het gevonden interactie-effect is weergegeven in Figuur 4.  

Figuur 4. Interactie-effect leerstrategie. 

5.2.2  Uitsplitsing naar vier onderzoeksgroepen 

De gedane analyses zijn nogmaals uitgevoerd om na te gaan of de gevonden effecten 

al dan niet het gevolg zijn van verschillen in leerstrategie tussen de vier 

onderzoeksgroepen. Hiertoe zijn in plaats van twee, vier onderzoeksgroepen 

meegenomen in de analyse en zijn de verschillen in leerstrategie tussen die vier 

groepen vergeleken. Uit de univariate variantieanalyse is gebleken dat deze 

verschillen zorgen voor een significant interactie-effect, F(1)=9.46, p=.000. Dit houdt 

in dat de verschillen niet alleen toe te schrijven zijn aan de verschillende interventies, 
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het maken en spelen van de game, maar ook aan de verschillende onderzochte 

groepen, de groepen 7 en 8. 

Tabel 8.  Resultaten ANOVA leerstrategie 4 onderzoeksgroepen.  

 Experimentele 

groepen 7 

(N= 50) 

 Controle 

groepen 8 

(N=44) 

 Experimentele 

groepen 8 

(N=78) 

 Controle 

Groepen 7 

(N=61) 

   

 Gem. SD  Gem. SD  Gem. SD  Gem. SD  F p 

Voormeting  3.03 .56  2.95 .63  3.10 .59  3.03 .47  9.46 .000 

Nameting  3.42 .54  2.66 .53  3.11 .62  2.87 .50    

 

Middels post-hoc t-toetsen voor gepaarde waarnemingen, is het gevonden interactie-

effect nader onderzocht en zijn per onderzoeksgroep de scores op de voormeting en 

nameting met elkaar vergeleken. Uit Tabel 8 is af te lezen dat het maken van de game 

voor de leerlingen in de groepen 7 voor hantering van een meer diepe leerstrategie 

zorgde (Gem.=3.42) dan de reguliere schoollessen (Gem.=3.03). Dit verschil is 

significant, t(49)=-4.23, p=.000. Ook in de groepen 8 blijkt het maken van de game 

een licht positief effect te hebben op de leerstrategie. De mate van diepe leerstrategie 

steeg van gem.=3.10 naar gem.=3.11. Dit verschil was echter niet significant, t(77)=-

.09, p=.470. Het spelen van de game blijkt in de groepen 7 te zorgen voor een meer 

oppervlakkige leerstrategie (Gem.=2.87) dan de reguliere schoollessen (Gem.=3.03). 

Deze daling was significant, t(60)=-1.85, p=.035. In de groepen 8 blijkt het spelen 

van de game eveneens te zorgen voor een meer oppervlakkige leerstrategie. De 

leerstrategie daalde van Gem.=2.95 naar Gem.=2.66. Ook dit is een significant 

verschil, t(43)= -3.11, p=.002. 

Het maken van de game werkt enkel voor de groepen 7 een significant meer diepe 

leerstrategie in de hand. Het eerder gevonden positief significante effect van het 

maken van de game op de mate van hantering van een diepe leerstrategie (zie 5.2.1) 

blijkt dus te worden verklaard door het verschil in gehanteerde leerstrategie tussen de 

groepen 7 en 8. Enkel de leerlingen uit de groepen 7 hanteerden een meer diepe 

leerstrategie ten opzichte van de reguliere schoollessen. Het eveneens in paragraaf 

5.2.1 gevonden negatief significante effect van het spelen van de game blijkt voor 

beide controlegroepen gelijk, hoewel uit Figuur 5 is af te lezen dat dit effect het 

grootst is bij de groepen 8.  
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Figuur 5. Interactie-effect leerstrategie vier onderzoeksgroepen. 

5.3 Efficiëntie 

5.3.1 Vergelijking van de experimentele en de controlegroep 

Allereerst is de vraag beantwoord wat de efficiëntie is van de beide lessen met de 

game en of er verschil is in efficiëntie tussen de lessen. Het construct efficiëntie is 

gemeten middels een aantal factoren (zie 4.3.2). De score op efficiëntie van het 

maken, danwel het spelen van de game werd berekend met behulp van de volgende 

formule: 

10
ngtijdleerliachtTijdleerkr

gieleerstratemotivatie
eEfficienti  

De gemiddelde scores van de experimentele en controlegroep op de variabelen uit de 

formule zijn opgenomen in Tabel 9. Deze scores betreffen het aantal minuten dat de 

leerling bezig is geweest met de les, het aantal minuten dat de leerkracht heeft besteed 

aan ontwikkeling van de les en de gemiddelde somscore op intrinsieke motivatie en 

leerstrategie. De tijd die de leerling bezig is geweest met de les was hoger bij de 

experimentele groep (Gem. =120.00), dan bij de controlegroep (Gem.=90.00). De les 

waarbij de leerlingen zelf een game maakten, nam dus meer tijd in beslag dan de les 

waarin de leerlingen een bestaande game speelden. De voorbereidingstijd voor de 
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leerkracht daarentegen, was voor de les bij de experimentele groep lager 

(Gem.=80.00) dan voor de les bij de controlegroep (Gem.=120.00). Waar voor de 

experimentele les enkel een werkblad ontworpen moest worden en accounts moesten 

worden aangemaakt, moest de leerkracht voor de controlegroep zelf een spel 

ontwerpen. Dit nam meer tijd in beslag. De gemiddelde score op intrinsieke motivatie 

en leerstrategie was hoger bij de experimentele groep (Gem.=7.29) dan bij de 

controlegroep (Gem.=5.66). 

 

Tabel 9. Beschrijvende statistieken efficiëntie. 

 Experimentele groep 

(Gem.)  

 Controlegroep 

(Gem.) 

Tijd leerling (min.) 120.00    90.00 

Tijd leerkracht (min.) 

Tijd leerling + tijd leerkracht  

Intrinsieke motivatie + leerstrategie 

  80.00 

200.00 

    6.62  

120.00 

210.00 

    5.95 
 
 

Middels de berekende scores op de variabelen intrinsieke motivatie + leerstrategie en 

tijd leerling + tijd leerkracht, is de efficiëntiescore van beide lessen berekend (zie 

Tabel 10). De efficiëntie van de les bij de experimentele groep is hoger (Gem.=3.31) 

dan de les bij de controlegroep (Gem.=2.83). De t-toets voor twee onafhankelijke 

steekproeven wees uit dat de gevonden efficiëntiescores significant verschilden, 

t(92)=7.59, p=.000. De efficiëntie van de les waarin de game is gemaakt, is hoger dan 

de efficiëntie van de les waarin de game is gespeeld.  

Tabel 10.  Resultaten t-toets onafhankelijke steekproeven efficiëntie.  

 Experimentele groep 

(N= 128) 

 Controlegroep 

(N=105) 

   

 Gem. SD  Gem. SD  t p 

Efficiëntie  3.31 .46  2.83 .50  7.59 .000 

 

5.3.2 Uitgespitst naar vier onderzoeksgroepen 

Na beantwoording van de vraag wat de efficiëntie is van de twee lessen, is de 

efficiëntie van de les berekend per onderzoeksgroep. Op deze manier kan inzicht 

worden verkregen op de vraag welke les voor welke groep het meest efficiënt is. In 

Tabel 11 zijn de scores op de variabelen beschreven per onderzoeksgroep. Hieruit 

wordt duidelijk dat de meest efficiënte les heeft plaatsgevonden in de groepen 7 waar 
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de leerlingen zelf een game maakten. De minst efficiënte les is de les in de groepen 8 

waarin de leerlingen een bestaande game speelden.  

Tabel 11.  Efficiëntie scores vier onderzoeksgroepen.  

 Experimentele 

groepen 7 

(N= 50) 

 Controle 

groepen 8 

(N=44) 

 Experimentele 

groepen 8 

(N=78) 

 Controle 

Groepen 7 

(N=61) 

Tijd leerling (min.) 120.00  90.00  120.00  90.00 

Tijd leerkracht (min.) 80.00  120.00  80.00  120.00 

Tijd leerling + tijd 

leerkracht (min.) 

200.00  210.00  200.00  210.00 

Intrinsieke motivatie + 

leerstrategie 

6.84  5.72  6.48  6.12 

Efficiëntie 3.42  2.72  3.24  2.91 

 

5.4 Power indicator 

5.4.1 Vergelijking van de experimentele en de controlegroep 

Nadat inzicht is verkregen in de intrinsieke motivatie en de leerstrategie die de 

verschillende lessen opleverden en de efficiëntie van de lessen, kan antwoord worden 

verkregen op de hoofdvraag van onderhavige studie: “Wat is de educatieve waarde 

van de verschillende lessen met de game?” Deze power indicator kan volgens Dodge 

(2007) worden bepaald middels de groepsgemiddelden op intrinsieke motivatie, 

leerstrategie en efficiëntie. In Tabel 12 zijn de gemiddelde scores op de drie 

variabelen weergegeven per onderzoeksgroep.  

Tabel 12.  Beschrijvende statistieken power indicator. 

 Experimentele groep 

(Gem.) 

 Controlegroep 

(Gem.) 

Intrinsieke motivatie 

Leerstrategie 

Efficiëntie 

3.39 

3.23 

3.31 

 3.17 

2.78 

2.83 
 

  

De educatieve waarde is vervolgens berekend middels de volgende formule:  

eefficientigieleerstratetivatierinsiekemoatorPowerindic int  

De educatieve waarde van de les bij de experimentele groep bleek hoger (Gem.=.38) 

dan de educatieve waarde van de les bij de controlegroep (Gem.=.27) (zie Tabel 13). 

Middels een t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven is vervolgens nagegaan of 

de gevonden educatieve waarden significant verschilden. Dit bleek het geval, t(231)= 
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5.84, p=.000. De educatieve waarde van het maken van de game is significant hoger 

dan van het spelen van de game.  

Tabel 13.  Resultaten t-toets onafhankelijke steekproeven efficiëntie.  

 Experimentele groep 

(N= 128) 

 Controlegroep 

(N=105) 

   

 Gem. SD Gem. SD t p 

Power indicator 37.96 14.54 27.04 13.72 5.84 .000 

5.4.2 Uitgesplitst in vier onderzoeksgroepen 

Na beantwoording van de vraag wat de educatieve waarde is van de twee lessen, is de 

power indicator van de les berekend per onderzoeksgroep. Op deze manier kan inzicht 

worden verkregen op de vraag welke les voor welke groep van grootste waarde is 

voor het onderwijs. In Tabel 14 zijn de scores op de variabelen van de power indicator 

beschreven per onderzoeksgroep. Hieruit wordt duidelijk dat de les waarbij de 

leerlingen uit de groepen 7 zelf een game hebben gemaakt, de grootste waarde heeft 

voor het onderwijs (PI=41.29). De minst waardevolle les, is de les aan de groepen 8 

waarin de leerlingen een bestaande game speelden (PI=24.03).  

Tabel 14.  Variabelen power indicator per onderzoeksgroep.  

 Experimentele 

groepen 7 

(N= 50) 

 Controle 

groepen 8 

(N=44) 

 Experimentele 

groepen 8 

(N=78) 

 Controle 

Groepen 7 

(N=61) 

 Gem. SD  Gem. SD  Gem. SD Gem. SD 

Intrinsieke 

motivatie 

3.42 .35  3.06 .63  3.37 .49  3.25 .62 

Leerstrategie 3.42 .54  2.66 .53  3.11 .62  2.87 .50 

Efficiëntie 3.42 .39  2.72 .50  3.34 .49  2.91 .49 

Power indicator 41.29 13.85  24.03 12.24  35.82 14.66  29.21 14.41 

5.5 Samenvatting van de resultaten 

Op basis van de uitgevoerde analyses kan worden vastgesteld, dat er significante 

effecten zijn gevonden. Met betrekking tot de intrinsieke motivatie kan gesteld 

worden dat het maken van de game in zowel groep 7, als groep 8, voor een grotere 

intrinsieke motivatie zorgt dan de reguliere schoollessen. Tijdens deze les is door de 

leerlingen uit groep 7 een meer diepe leerstrategie toegepast dan tijdens de reguliere 

schoollessen. Bij leerlingen uit groep 8 is hierin geen verschil ten opzichte van 

reguliere schoollessen. De les waarin de game is gespeeld werkte voor leerlingen uit 

groep 7 even motiverend als een reguliere schoolles. Leerlingen uit groep 8 werden 
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door de les minder intrinsiek gemotiveerd. Door beide groepen is tijdens deze les een 

meer oppervlakkige leerstrategie toegepast dan tijdens een reguliere les.   

Het maken van de game heeft dan ook meer educatieve waarde dan het spelen 

van de game. De les waarin de game werd gemaakt in de groepen 7 is het meest van 

waarde voor het onderwijs. De les in de groepen 8 waarin de bestaande game werd 

gespeeld, heeft de minste educatieve waarde.  
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6. Conclusies en discussie 

 

In onderhavige studie is onderzocht wat de educatieve waarde is van twee 

verschillende lessen met een game. De leerlingen uit de experimentele groep volgden 

een les waarin zij zelf een game maakten over spreekwoorden. De leerlingen uit de 

controle groep volgden een andere les, waarin zij een bestaande game over 

spreekwoorden speelden. Verschillen in intrinsieke motivatie en leerstrategie als 

gevolg van de lessen zijn vervolgens vergeleken. Daarnaast is de efficiëntie van de 

twee lessen bestudeerd. Ten slotte is de educatieve waarde van de lessen berekend, 

waarbij de intrinsieke motivatie die de les opleverde, de leerstrategie die de les in de 

hand werkte en de efficiëntie van de les bepalende factoren waren.  

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd. Daartoe 

worden allereerst de uitkomsten van het onderzoek behandeld en geïnterpreteerd in 

paragraaf 6.1 en 6.2. Daarbij worden in paragraaf 6.3 enkele mogelijke beperkingen 

besproken die van invloed kunnen zijn geweest op de onderzoeksuitkomsten. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor toekomstig onderzoek in 

6.4 en aanbevelingen voor de praktijk in paragraaf 6.5.  

6.1 Bevindingen 

De educatieve waarde van twee lessen met games stond in onderhavig onderzoek 

centraal. Hierbij is gelet op de intrinsieke motivatie van de leerlingen, de gehanteerde 

leerstrategie tijdens de les en de efficientie van de les. Uit de resultaten van het 

onderzoek kunnen we concluderen de les waarin leerlingen zelf een game maakten, 

van grotere waarde is voor het onderwijs, dan de les waarin leerlingen een bestaande 

game speelden. De meest waardevolle les vond plaats in de groepen 7 waar de 

leerlingen zelf een game maakten. De minst waardevolle les, was de les in de groepen 

8 waar de leerlingen een bestaande game speelden.  

Naast de beantwoording van bovengenoemde hoofdvraag, zijn een aantal 

leeropbrengsten van de lessen met de game onderzocht. Met betrekking tot de 

intrinsieke motivatie en gehanteerde leerstrategie, kunnen we vaststellen dat het 

maken van de game in de groepen 7 leidde tot meer intrinsiek gemotiveerde 

leerlingen en meer gebruik een diepe leerstrategie, ten opzichte van een reguliere les. 

In de groepen 8 leidde dezelfde les tot meer gemotiveerde leerlingen dan tijdens een 
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reguliere les. De leerlingen hanteerden een even diepe leerstrategie als tijdens een 

reguliere les. Het spelen van de game werkte bij de leerlingen uit de groepen 7 even 

motiverend als een reguliere schoolles. De leerlingen hanteerden tijdens de les echter 

een meer oppervlakkige leerstrategie dan tijdens een reguliere les. Dezelfde les was 

voor de groepen 8 minder geschikt: de les veroorzaakte een daling van intrinsieke 

motivatie én leerstrategie ten opzichte van reguliere schoollessen.  

Over de efficiëntie van het maken, danwel spelen van de game kunnen we 

concluderen dat het maken van de game efficiënter was dan het spelen van de game. 

Het spelen vergde meer lesvoorbereiding van de leerkracht, omdat de leerkracht zelf 

een spel moest ontwerpen. Dit werd echter gecompenseerd door de kortere lesduur. 

Het maken van de game daarentegen, vergde een kortere voorbereiding voor de 

leerkracht, maar een langere lesduur. De totale tijdsinvestering, van leerling én 

leerkracht, verschilde weinig tussen de lessen. Hierdoor werd de efficiëntie met name 

beïnvloed door de leeropbrengsten van de verschillende lessen, in termen van 

intrinsieke motivatie en leerstrategie. Deze waren, zoals eerder geconcludeerd, hoger 

bij het maken, dan bij het spelen van de game.  

Samenvattend kunnen we stellen, dat het maken van de game van grotere waarde 

is voor het onderwijs dan het spelen van de game en dat beide lessen meer geschikt 

zijn voor groep 7.  

6.2 Theoretische synthese van de conclusies 

De bevindingen van onderhavig onderzoek worden ten dele ondersteund door eerder 

onderzoek. Omdat nog weinig onderzoeksgegevens bekend zijn over de educatieve 

waarde, de power indicator van de lessen, is het lastig om onderhavige bevindingen 

met deze gegevens te vergelijken. Daarbij komt, dat de resultaten die beschikbaar zijn  

niet vergelijkbaar met resultaten uit onderhavig onderzoek. Van Schie (2008) 

baseerde zijn power indicator baseerde op kwalitatieve onderzoeksgegevens, waar 

onderhavige studie is gebaseerd op kwantitatieve data. Bovendien werden de scores 

op de drie variabelen in zijn onderzoek middels andere schalen berekend. Hierdoor is 

het onmogelijk om verschillende power indicator scores met elkaar te vergelijken. De 

constructen van de power indicator daarentegen, vormen wel een uitgangspunt voor 

een theoretische syntese. 

Op basis van onderzoek van Kafai (1996) en Kiili (2005) werd verwacht dat het 

maken van de game voor hogere leeropbrengsten, in termen van intrinsieke motivatie 
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en leerstrategie, zou zorgen dan het spelen van de game. Het maken van games zou 

motiverender werken dan het spelen van games, doordat het zelfsturende vermogen 

van leerlingen meer wordt geprikkeld. Bovendien wordt bij het maken van games 

meer beroep gedaan op kritisch denkvermogen doordat leerlingen actiever bezig zijn 

met kennisconstructie (Gee, 2003). Dit bleek inderdaad het geval. Zowel de 

intrinsieke motivatie, als de leerstrategie en de efficiëntie bleek hoger bij het maken 

van de game. Bovendien was de educatieve waarde bij het maken van de game hoger 

dan bij het spelen. 

Een trend die echter niet te verklaren is vanuit eerder onderzoek, is het effect van 

het spelen van de game op de intrinsieke motivatie en de leerstrategie van leerlingen. 

Leerlingen uit de groepen 7 werden niet meer of minder gemotiveerd door de les met 

de game dan door een reguliere schoolles en bij leerlingen uit de groepen 8 daalde de 

intrinsieke motivatie zelfs als gevolg van de les. In beide groepen werd door de 

leerlingen bovendien een meer oppervlakkige leerstrategie gehanteerd tijdens de les. 

Op basis van onderzoek van Gee (2003), Kirrimuir en McFarlane (2004) en Wideman 

et al. (2007) werd verwacht dat zowel het maken, als het spelen van de game positief 

van invloed zou zijn op de intrinsieke motivatie en de leerstrategie. Beide leervormen 

worden geschaard onder de term onderzoekend leren (Barron & Darling-Hammond, 

2008). Leerlingen zouden meer intrinsiek gemotiveerd raken en meer diep leren dan 

tijdens reguliere schoollessen doordat zij actief bezig zijn met kennisconstructie (De 

Jong, 2006). Deze opbrengsten zijn in onderhavig onderzoek inderdaad gevonden bij 

het maken van de game, maar zijn niet naar voren gekomen bij het spelen van de 

game. Sterker nog, tijdens het spelen van de game hanteerden de leerlingen uit zowel 

de groepen 7, als de groepen 8 een meer oppervlakkige leerstrategie. Ook de 

intrinsieke motivatie steeg niet door de les: de leerlingen uit de groepen 8 waren zelfs 

minder gemotiveerd dan tijdens een reguliere schoolles en de les had geen gevolgen 

voor de intrinsieke motivatie van de leerlingen uit de groepen 7. Deze les lijkt dus 

minder geschikt dan de les waarin leerlingen zelf een game maken en lijkt bovendien 

minder geschikt voor groep 8. 

Verklaringen hiervoor kunnen worden gezocht in de aard en het niveau van de les. 

Allereerst kan worden getwijfeld aan het feit of de les waarin de game werd gespeeld 

wel voldoende attractief was voor de leerlingen. Garris, Ahlers en Driskell (2002) 

constateerden naar aanleiding van een literatuurreview naar de karakteristieken van 

attractieve games, dat er een aantal factoren zijn waaraan games moeten voldoen om 
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voldoende attractief te zijn. Dit zijn fantasie, regels en doelen, zintuiglijke prikkels, 

uitdaging, mysterie en controle. Hoewel de games voldeden aan de in paragraaf 3.1 

beschreven voorwaarden voor games, zijn de lessen voor aanvang van het onderzoek 

niet gecheckt op de zes factoren van Garris et al. Hierdoor we moeten concluderen, 

dat de les waarin de leerlingen de bestaande game speelden, wellicht niet voldoende 

voldeed aan deze factoren. Mogelijk kwam er bij de les waarin de game werd 

gespeeld te weinig fantasie kijken en was er te weinig uitdaging, waardoor de game 

niet motiverend werkte en leidde tot een oppervlakkigere leerstrategie.  

Een andere oorzaak kan worden gezocht in het niveau van de les. Uit de 

bevindingen van het onderzoek blijkt, dat de les minder geschikt is voor groep 8 dan 

voor groep 7. Wellicht was de les aan de groepen 8 te weinig afgestemd op het niveau 

van de leerlingen en vonden de leerlingen uit de groepen 8 de les te makkelijk. Zoals 

we eerder hebben geconstateerd, is de kans op flow-ervaring klein wanneer een game 

niet goed aansluit op de voorkennis. Dit kan grote gevolgen hebben voor de 

intrinsieke motivatie van de leerlingen en de diepgang van hun leerproces (Ryan & 

Deci, 2000). De verschillen in intrinsieke motivatie en gehanteerde leerstrategie 

tussen de groepen 7 en 8 kunnen niet worden verklaard door verschillen in 

spellingsvaardigheid van de leerlingen. Hiervoor waren zij immers gecontroleerd (zie 

4.1). Het lijkt er dus op dat de les goed is afgestemd op het niveau van groep 7, maar 

niet uitdagend genoeg is voor leerlingen uit groep 8, waardoor effecten met 

betrekking tot de intrinsieke motivatie en hantering van een diepe leerstrategie 

negatief waren.  

6.3 Theoretische en methodologische beperkingen 

Onderhavig onderzoek biedt interessante inzichten over lessen met games. Het 

onderzoek kent echter een aantal beperkingen waardoor de resultaten met enige 

voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Ten eerste kleeft een beperking aan 

de operationalisatie en meetbaarheid van de power indicator. Het model van de power 

indicator gaat uit van de motivatie, de mate van diep leren en de efficiëntie van de 

game. In onderhavig onderzoek is getracht deze variabelen op een generaliseerbare 

manier te operationaliseren en te meten. Hierdoor zijn bepaalde keuzes gemaakt die 

de lading het model van de power indicator wellicht niet voldoende dekken. De 

motivatie is geoperationaliseerd door te letten op de intrinsieke motivatie die de lessen 

opleverden. Dit concept lijkt op een dusdanige manier geoperationaliseerd, dat het 
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voldoende lading geeft aan de power indicator. Diep leren is geoperationaliseerd door 

de leerstrategieën van leerlingen te vergelijken. Dit is volgens eerder onderzoek een 

belangrijke voorspeller voor diepe leeropbrengsten en kan worden beïnvloed door een 

les op school (Biggs, 1993; Gijbels et al., 2008; Kember, 1996). Desondanks kunnen 

we niet met zekerheid stellen dat de meer diepe leerstrategie ook daadwerkelijk heeft 

geleid tot diepe leeropbrengsten. De operationalisatie van efficiëntie ten slotte, is 

wegens gebrek aan onderwijskundige efficiëntietheorieën, geoperationaliseerd door 

een formule die in het bedrijfsleven gebruikt wordt om waarde toe te kennen aan een 

bepaald product of proces (In ‟t Veld, 2002). Mogelijk wordt door deze formule de 

efficiëntie van onderwijsprocessen niet goed genoeg in kaart gebracht.  

Vervolgens is getracht om de geoperationaliseerde concepten op een zo 

generaliseerbaar mogelijke manier te meten. Wat betreft de intrinsieke motivatie en de 

leerstrategie is dit gelukt doordat bestaande vragenlijsten als uitgangspunt dienden. 

Dit is echter niet het geval bij efficiëntie. Doordat er geen vergelijkingsmateriaal is 

van efficiëntie van andere onderwijsprocessen, was het niet mogelijk om een 

betrouwbare schaal te formuleren voor efficiëntie. De schaal in onderhavige studie 

heeft geen plafond, waardoor een oneindig hoge score op efficiëntie mogelijk is. Er is 

immers geen limiet voor de voorbereidingstijd en de duur van de les. Dit heeft 

gevolgen voor de generaliseerbaarheid van de efficiëntie van games. Daarnaast heeft 

dit gevolgen voor generaliseerbaarheid van de power indicator. Zonder een vaste 

schaal voor motivatie, is het immers lastig om een bepaalde power indicator score te 

interpreteren. De power indicator kan op deze manier niet fungeren zoals het 

oorspronkelijk is bedoeld, namelijk als vergelijkingsmiddel voor de educatieve 

waarde van verschillende games. De power indicator uit onderhavig onderzoek is 

echter wel zeer bruikbaar om de educatieve waarde van het maken en spelen van de 

game over spreekwoorden te vergelijken tussen de verschillende onderzoeksgroepen.  

Ten slotte was de les waarin de game werd gespeeld wellicht te makkelijk voor 

leerlingen uit groep 8. Volgens Vygotsky (1978) leren leerlingen het best wanneer zij 

uitgedaagd worden om nét iets meer te doen dan waartoe zij eigenlijk in staat zijn. 

Ryan en Deci (2000) geven bovendien aan dat het belangrijk is om leerlingen 

uitdagende lessen te bieden. Hierdoor raken zij meer gemotiveerd. Dit was in 

onderhavig onderzoek mogelijk niet het geval.  
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6.4 Aanbeveling voor verder onderzoek 

Onderhavig onderzoek kan mogelijk bijgedragen aan een aantal interessante 

wetenschappelijke inzichten met betrekking tot het leren door games. Om deze 

inzichten te verfijnen, is het interessant om het gehanteerde onderzoeksdesign te 

optimaliseren. Dit kan onder andere door de lessen beter te laten aansluiten op het 

niveau van de leerlingen. Voor vervolgonderzoek zou daarom het niveau van de 

lessen goed moeten worden bestudeerd. Bovendien is het wenselijk om de 

attractiviteit van de game vooraf te beoordelen aan de hand van de 

attractiviteitsfactoern van Garris et al. (2002). 

Vervolgonderzoek zou daarnaast de concepten van de power indicator 

uitgebreider kunnen onderzoeken. In onderhavig onderzoek is een onderzoeksdesign 

gebruikt waarin het model in praktijk kan worden gebracht. Er kleven echter een 

aantal beperkingen aan de operationalisatie en de meetbaarheid van de drie concepten 

van de power indicator. Zo is het ten eerste de vraag op leerstrategie daadwerkelijk 

diepe leeropbrengsten meet. Mogelijk kunnen meer inzichten verkregen worden door, 

naast de gehanteerde leerstrategie, ook de feitelijke leeropbrengsten van leerlingen in 

kaart te brengen. In onderhavig onderzoek zijn deze achterwege gelaten omdat deze 

weinig generaliseerbaar zijn. Desondanks kunnen zij een goede indicatie geven van de 

leeropbrengsten van games. Bovendien kan op deze manier worden vastgesteld of een 

meer diepe leerstrategie ook daadwerkelijk leidt tot meer diepe leeruitkomsten, zoals 

wordt verondersteld door Biggs (1993). Ten slotte is gedegen onderzoek nodig naar 

de operationalisatie en meetbaarheid van de efficiëntie van onderwijsvormen. 

Dergelijk onderzoek kan bijdragen aan de generaliseerbaarheid van de power 

indicator. 

6.5 Suggesties voor de praktijk 

Ondanks de genoemde beperkingen, mag de waarde van onderhavig onderzoek voor 

de onderwijspraktijk niet worden onderschat. Het onderzoek kan mogelijk 

bijgedragen aan de ontwikkeling van een handzaam instrument om verschillende 

games te vergelijken op hun educatieve waarde. Het instrument is nog niet volledig 

uitontwikkeld, maar een sterk kader staat. Hierdoor weten leerkrachten binnenkort 

welke game wel of niet interessant is voor welke groep. 

Bovendien zijn in onderhavig onderzoek belangrijke inzichten naar voren 

gekomen over lessen met games. Resultaten wijzen eenduidig uit dat het maken van 
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games veel potentie heeft in het onderwijs. Niet alleen heeft het maken van games een 

positieve invloed op de intrinsieke motivatie van leerlingen, ook draagt het bij aan het 

hanteren van een meer diepe leerstrategie dan tijdens reguliere schoollessen. Deze 

factoren zijn een goede voorspeller voor meer diepe leeropbrengsten (Biggs, 1993; 

Kirrimuir & McFarlane, 2004). Kortom, de bevindingen van onderhavig onderzoek 

pleiten voor het inrichten van een belangrijke in het onderwijs voor het maken van 

games. 
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Bijlage I Resultaten componentenanalyse vijffactoroplossing IMI 

  

Items per schaal 1 2 3 4 5 

Ervaren competentie 

Ik ben goed op school 
 

.83 

 

 

 

 

 

-.24 

 

Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen, goed ben 

op school 
.80     

Op school ben ik in de meeste vakken goed .73   -.23  

Ik ben goed op school .73 .21   .23 

Ik ben tevreden over mijn prestaties op school .64   -.23 .28 

Interesse 

Ik vind de lessen op school leuk 
 

.26 
 

.80 

   

Ik vind de lessen op school interessant  .76    

De lessen op school zijn leuk om te doen .24 .74 .21   

Ik vind de lessen op school saai  -.73    

Tijdens de lessen op school denk ik er vaak aan hoe leuk 

het is 
 .70    

Ik kan mijn aandacht er goed bijhouden tijdens de lessen 

op school 

.37 -.24  -.30 .44 

Ervaren keuze 

Ik kan zelf bepalen hoe ik opdrachten voor school uitvoer 

   

.84 

 

 

 

Ik heb de keuze op school over hoe ik een odpracht kan 

maken 

  .79   

Tijdens het maken van de opdrachten voor school kan ik 

zelf bepalen hoe ik het doe 

  .76   

Op school ben ik vrij in het beslissen over hoe ik een 

opdracht aanpak 

  .74   

Druk 

Ik ben vaak nerveus op school 

    

.75 

 

 

Ik ben vaak gespannen op school    .74  

Ik ben vaak bang om het niet goed te doen tijdens de 

lessen op school 

-.22   .69  

Tijdens de lessen op school voel ik me vaak onder druk 

staan 

-.22   .66  

Op school voel ik me vaak relaxed  .22 .27 -.44  

Inzet  

Op school doe ik meestal goed mijn best 

 

.28 
 

 
   

.77 

Ik vind het belangrijk om goed te presteren op school   .25  .68 

Ik doe meestal mijn best op school .40 .25   .66 

Ik steek veel energie in school .22 .38 .24  .50 



 Bijlage II Vragenlijsten voormeting 

Vul de vragenlijst hieronder in. Bepaal in hoeverre je het eens bent met de stelling. Er is geen 

antwoord goed of fout, het is je eigen mening.  

  

 ID-nummer (niet zelf invullen) 

  0 - 120 

 

 

 

  
 

De onderstaande vragen hebben vijf antwoordmogelijkheden, 

bepaal in hoeverre jij het eens bent met de stelling.  
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H
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De lessen op school zijn leuk om te doen      

Ik ben goed op school      

Op school doe ik meestal goed mijn best 
     

Ik ben vaak nerveus op school      

Tijdens het maken van de opdrachten voor school kan ik zelf 

bepalen hoe ik het doe 
     

Ik vind de lessen op school saai      

Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen, goed ben op 

school 
     

Ik doe meestal mijn best op school      
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De onderstaande vragen hebben vijf antwoordmogelijkheden, 

bepaal in hoeverre jij het eens bent met de stelling.  
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Ik ben vaak gespannen op school      

Ik kan zelf bepalen hoe ik opdrachten voor school uitvoer      

Ik kan mijn aandacht er goed bij houden tijdens de lessen op 

school 
     

Ik ben tevreden over mijn prestaties op school      

Het vind het belangrijk om goed te presteren op school      

Op school voel ik me vaak relaxed      

Ik heb de keuze op school over hoe ik een opdracht kan maken      

Ik vind de lessen op school interessant 
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Ik ben goed op school      

Ik steek veel energie in school      

Ik ben vaak bang om het niet goed te doen tijdens de lessen op 

school  
     

Op school ben ik vrij in het beslissen over hoe ik een opdracht 

aanpak 
     

Ik vind de lessen op school leuk      

Op school ben ik in de meeste vakken goed      

Tijdens de lessen op school voel ik me vaak onder druk staan      

Tijdens de lessen op school denk ik er vaak aan hoe leuk het is      
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De onderstaande vragen hebben vijf antwoordmogelijkheden, bepaal 

in hoeverre jij het eens bent met de stelling.  
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Tijdens een les op school ben ik pas tevreden, als ik het helemaal 

snap 
     

Op school bestudeer ik alleen de opdrachten die ik moet doen      

Ik vind de meeste nieuwe onderwerpen op school interessant en wil 

graag extra tijd besteden om er meer over te weten 
     

Op school maak ik opdrachten net zo vaak, totdat ik ze goed doe      

Ik stel mezelf vragen over onderwerpen die tijdens de lessen op 

school zijn besproken, om te testen of ik het snap 
     

Ik doe geen extra dingen voor school als dat niet nodig is      
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In mijn vrije tijd zoek ik extra informatie op over onderpen die 

we in de lessen op school hebben besproken 
     

Als ik geen toets of overhoring krijg, hoef ik iets niet te leren      

Als de meester/juf extra stof opgeeft, probeer ik dit altijd te doen      

Ik vind de lessen op school leerzaam      

Ik vind het niet erg als ik een opdracht op school niet snap, als ik 

het antwoord maar goed heb 
     

  

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!  

  

0
0
0
1
4
0
0
3
 



Bijlage III Vragenlijsten nameting experimentele groep 

Vul de vragenlijst over het maken van de game hieronder in. Bepaal in hoeverre je het eens 

bent met de stelling. Er is geen antwoord goed of fout, het is je eigen mening.  

  

 ID nummer (niet zelf invullen) 

  0 - 120 

 

 

 

  
 

De onderstaande vragen hebben vijf antwoordmogelijkheden, 

bepaal in hoeverre jij het eens bent met de stelling.  
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Het maken van deze game was leuk om te doen      

Ik was goed in het maken van deze game      

Ik heb mijn best gedaan tijdens het maken van deze game 
     

Ik was nerveus tijdens het maken van de game      

Tijdens het maken van deze game, kon ik zelf bepalen hoe ik het 

deed 
     

Ik vond het maken van deze game saai      

Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen, goed ben in het 

maken van deze game 
     

Ik heb mijn best gedaan tijdens het maken van deze game      
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De onderstaande vragen hebben vijf antwoordmogelijkheden, 

bepaal in hoeverre jij het eens bent met de stelling.  
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Ik was gespannen tijdens het maken van deze game      

Ik kon zelf bepalen hoe ik deze game maakte      

Ik kon mijn aandacht er goed bij houden tijdens het maken van de 

game 
     

Ik ben tevreden over mijn prestaties bij het maken van deze game      

Het vond het belangrijk om deze game goed te maken      

Ik voelde me relaxed toen ik deze game maakte      

Ik had de keuze over hoe ik deze game kon maken      

Ik vond het maken van deze game interessant 
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Ik was goed in het maken van deze game      

Ik heb veel energie gestoken in het maken van deze game      

Ik was bang dat ik het niet goed deed tijdens het maken van deze 

game  
     

Ik was er vrij in hoe ik deze game kon maken      

Ik vond het maken van deze game leuk      

In het maken van deze game was ik goed      

Ik voelde me onder druk staan tijdens het maken van deze game      

Toen ik deze game maakte, dacht ik er vaak aan hoe leuk het was      
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De onderstaande vragen hebben vijf antwoordmogelijkheden, 

bepaal in hoeverre jij het eens bent met de stelling.  
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Bij het maken van deze game was ik pas tevreden, toen ik de 

spreekwoorden helemaal snapte 
     

Ik heb bij het maken van deze game alleen gedaan wat we 

moesten doen 
     

Ik vond het maken van deze game interressant en zou graag 

extra tijd willen besteden om dit soort games te maken 
     

Bij het maken van deze game heb ik de spreekwoorden geleerd 

door ze net zo lang te herhalen, totdat ik de antwoorden uit mijn 

hoofd wist 

     

Tijdens het maken van de game ben ik nagegaan of ik de 

spreekwoorden snapte 
     

Ik heb alleen de game gemaakt over de spreekwoorden      
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Ik vond het niet nodig om meer te doen tijdens het maken van deze 

game 
     

Ik ga op zoek naar dit soort games om in mijn vrije tijd te maken      

Ik vind dat ik deze game niet had hoeven maken, want ik krijg er 

geen toets of overhoring over. 
     

Na het maken van deze game, lijkt het me leuk om meer van dit 

soort games te maken 
     

Ik vond het leerzaam om deze game te maken      

Ik heb deze game gemaakt, maar ik wist aan het einde niet wat de 

spreekwoorden betekenden 
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Beantwoord de volgende twee vragen met ja of nee.  

J
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Ik had het leuker gevonden om het sleepspel  niet zelf te maken, 

maar een bestaand sleepspel te spelen 
  

Ik denk dat ik de betekenissen van de spreekwoorden beter had 

kunnen leren, als ik het sleepspel niet zelf had gemaakt, maar een 

bestaand sleepspel over spreekworden had gespeeld 

  

   

 



Bijlage IV Vragenlijsten nameting controlegroep 

Vul de vragenlijst hieronder in. Bepaal in hoeverre je het eens bent met de stelling. Er is geen 

antwoord goed of fout, het is je eigen mening.  

  

 ID nummer (niet zelf invullen) 

  0 - 120 

 

 

 

  
 

De onderstaande vragen hebben vijf antwoordmogelijkheden, 

bepaal in hoeverre jij het eens bent met de stelling.  

H
el

em
a
a
l 

m
ee

 o
n

ee
n

s 

M
ee

 o
n

e
en

s 

N
eu

tr
a
a
l 

M
ee

 e
en

s 

H
el

em
a
a
l 

m
ee

 e
en

s 

Het spelen van deze game was leuk om te doen      

Ik was goed in het spelen van deze game      

Ik heb mijn best gedaan tijdens het spelen van deze game 
     

Ik was nerveus tijdens het spelen van de game      

Tijdens het spelen van deze game, kon ik zelf bepalen hoe ik het 

deed 
     

Ik vond het spelen van deze game saai      

Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen, goed ben in het 

spelen van deze game 
     

Ik heb mijn best gedaan tijdens het spelen van deze game      
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 De onderstaande vragen hebben vijf antwoordmogelijkheden, 

bepaal in hoeverre jij het eens bent met de stelling.  
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Ik was gespannen tijdens het spelen van deze game      

Ik kon zelf bepalen hoe ik deze game speelde      

Ik kon mijn aandacht er goed bij houden tijdens het spelen van 

de game 
     

Ik ben tevreden over mijn prestaties bij het spelen van deze 

game 
     

Het vond het belangrijk om deze game goed te spelen      

Ik voelde me relaxed toen ik deze game speelde      

Ik had de keuze over hoe ik deze game kon spelen      

Ik vond het spelen van deze game interessant 
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Ik was goed in het spelen van deze game      

Ik heb veel energie gestoken in het spelen van deze game      

Ik was bang dat ik het niet goed deed tijdens het spelen van deze 

game  
     

Ik was er vrij in hoe ik deze game kon spelen      

Ik vond het spelen van deze game leuk      

In het spelen van deze game was ik goed      

Ik voelde me onder druk staan tijdens het spelen van deze game      

Toen ik deze game speelde, dacht ik er vaak aan hoe leuk het 

was 
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 De onderstaande vragen hebben vijf antwoordmogelijkheden, 

bepaal in hoeverre jij het eens bent met de stelling.  
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Bij het spelen van deze game was ik pas tevreden, toen ik de 

spreekwoorden helemaal snapte 
     

Ik heb alleen de game gespeeld die we moesten doen      

Ik vond het spelen van deze game interessant en zou graag extra 

tijd willen besteden om dit soort games te spelen 
     

Bij het spelen van deze game heb ik de spreekwoorden geleerd 

door de game net zo vaak te spelen, totdat ik de antwoorden uit 

mijn hoofd wist 

     

Tijdens het spelen van de game ben ik nagegaan of ik de 

spreekwoorden snapte 
     

Ik heb alleen de game gespeeld over de spreekwoorden. Ik vond 

het niet nodig om meer games te spelen 
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Ik ga op zoek naar dit soort games om in mijn vrije tijd te spelen      

Ik vind dat ik deze game niet had hoeven spelen, want ik krijg er 

geen toets of overhoring over 
     

Na het spelen van deze game, lijkt het me leuk om meer van dit 

soort games te spelen 
     

Ik vond het leerzaam om deze game te spelen      

Ik heb deze game gespeeld totdat ik de goede antwoorden had, 

ook al wist ik aan het einde nog niet wat de spreekwoorden 

betekenden 
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Beantwoord de volgende twee vragen met ja of nee.   
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Ik had het leuker gevonden om zelf een memoryspel over 

spreekwoorden te maken in plaats van dit spel te spelen 
  

Ik denk dat ik de betekenissen van de spreekwoorden beter had 

kunnen leren, als ik zelf een sleepspel over spreekwoorden mocht 

maken, in plaats van dit spel te spelen 

  



Bijlage V Les experimentele groep  

Spreekwoorden sleepspel  

 

Vandaag gaan jullie samen zelf een game op de computer maken. Het gaat om een spel over 

spreekwoorden.  

 

Dit werkblad is van: 

 

 

Wat zijn spreekwoorden?  

Zuig je weleens iets uit je duim? Heb je ooit een kat in de zak gekocht? En valt bij jou thuis de 

appel ook niet ver van de boom? 

 

Als je erop gaat letten, zul je merken dat spreekwoorden en uitdrukkingen overal om je heen 

zijn: in boeken en tijdschriften, op het internet, de televisie, de radio en in gesprekken van 

mensen. Spreekwoorden en uitdrukkingen maken de taal levendig, omdat ze een beeld 

oproepen. Vaak is dat een grappig beeld: denk maar aan voor joker staan of in je oren knopen. 

Met een spreekwoord wil je iets zeggen, maar zeg je het op een andere manier. 

 

Wat gaan we doen? 

Eerst gaan jullie in groepjes van twee acht spreekwoorden opzoeken met hun betekenis. 

Daarna ga je met deze spreekwoorden een spel maken! Sla de bladzijde om om te beginnen!  

 



Stap 1: Voorbereiding 

Zoek een aantal spreekwoorden op en schrijf deze in de tabel op. Schrijf erachter wat ze 

betekenen. Er wordt in het tabel één voorbeeld gegeven, de andere spreekwoorden zoeken 

jullie zelf op. Je moet minimaal 8 spreekwoorden in de tabel hebben staan.  

 

 Spreekwoord Betekenis 

1 Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet  Bang zijn voor het onbekende  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 

Je kunt nu je bladzijde omslaan en verder gaan met stap 2!  



Stap  2: Programma opstarten en game voorbereiden 

 Ga op internet naar 

http://www.memoryspelen.nl 

 Kies hier voor onderwijs  

 Kies daarna voor mijn spellen 

 Log in met het emailadres en de naam 

die je van de leerkracht krijgt.  

 Kies dan in het blokje mijn spellen voor 

een nieuw spel maken  

 Kies sleepspel 

 Druk op verder 

 Geef de game een naam, bijvoorbeeld: 

Spreekwoorden jullie naam (bv Max en Danielle)  

 Geef een omschrijving van de game, bijvoorbeeld: Deze game gaat over 

spreekwoorden en hun betekenis.  

 Kies bij zichtbaarheid voor: voor iedereen zichtbaar 

 Kies bij sectie: sleepspel 

 Kies bij categorie:  sleepspellen 

 Bij Kies een spelformaat kun je kiezen hoe groot het spel moet worden. Je hebt acht 

spreekwoorden en hun betekenis, dus dat zijn in totaal 16 plaatjes. Kies bij deze optie 

voor 4x4 (=16) 

 Kies voor unieke afbeeldingen. Je gaat er in dit spel van uit dat je met verschillende 

teksten werkt. In het ene plaatje komt het spreekwoord te staan, in het andere de 

betekenis van het spreekwoord.  

 

 

Sla je bladzijde om en ga verder met stap 3!  

http://www.memoryspelen.nl/


Stap 3: Game maken 

 Dan kun je beginnen met het invullen van de 

plaatjes. Let erop, dat je de plaatjes 

paarsgewijs invult, dat wil zeggen dat je zorgt 

dat ieder spreekwoord aan de juiste betekenis 

wordt gekoppeld.  

 Begin met plaatje 1. klik op klik om plaatje toe 

te voegen.  

 En dan op tekst toevoegen. 

 Je kunt nu een spreekwoord schrijven en de 

tekstkleur en de achtergrondkleur bepalen.  

 Als je je spreekwoord getypt hebt en je kleuren 

hebt bepaald, klik je op tekst toevoegen. Je 

komt dan terug in je vorige scherm en ziet je 

resultaat.  

 Doe hierna hetzelfde met het rechter plaatje, 

de betekenis van het spreekwoord.  

 Zo maak je alle 16 plaatjes.  

 

LET OP: Als je nog tijd over hebt, roep dan Nienke er even bij. Zij heeft nog tips voor jullie om 

je spel nog mooier te maken! Ga dus nog niet verder met stap vier. Als de tijd op is, ga dan wel 

verder met stap 4.  

 

Stap 4: Game laten goedkeuren 

Als je alle plaatje hebt ingevuld, moet je het spel goed laten keuren door een beheerder van de 

website. Op het e-mailadres van school komt er een bericht binnen of het spel is goedgekeurd 

of waarom het niet is goedgekeurd (bijvoorbeeld omdat het nog niet helemaal af is). Het spel 

komt dan op de website te staan en is voor iedereen zichtbaar. Let op: het kan even duren 

voordat het spel is goedgekeurd.  

Dit keer hebben we een game gemaakt over spreekwoorden. Je kunt dit soort games maken 

over allerlei onderwerpen. 

 

Goed gewerkt! 



Je eigen spel spelen!  

 Als je spel is goedgekeurd, vind je het terug op http://www.memoryspelen.nl. Klik op 

onderwijs en je krijgt een scherm te zien met allerlei categorieën spellen. Zoek je spel 

onder Nederlands.  

 Je kunt je spel laten beoordelen door je klasgenoten. Laat hen het spel spelen en 

beoordelen. Je kunt je dan weer inloggen en het spel veranderen. Speel het spel van 

een ander groepje en beoordeel dat. 

 Laat als je thuis komt je vrienden en familie jullie spel spelen. Het is voor iedereen 

toegankelijk!!! Dit spel kun je spelen op http://www.memoryspelen.nl 

 

Veel plezier ermee en bedankt voor je medewerking!  

 

 

 

 

 

http://www.memoryspelen.nl/
http://www.memoryspelen.nl/


Bijlage VI Les controlegroep  

Spreekwoorden sleepspel  

 

Vandaag gaan jullie samen een game op de computer spelen. Het gaat om een spel over 

spreekwoorden.  

 

Dit werkblad is van:  

 

 

Wat zijn spreekwoorden?  

Zuig je weleens iets uit je duim? Heb je ooit een kat in de zak gekocht? En valt bij jou thuis de 

appel ook niet ver van de boom? 

 

Als je erop gaat letten, zul je merken dat spreekwoorden en uitdrukkingen overal om je heen 

zijn: in boeken en tijdschriften, op het internet, de televisie, de radio en in gesprekken van 

mensen. Spreekwoorden en uitdrukkingen maken de taal levendig, omdat ze een beeld 

oproepen. Vaak is dat een grappig beeld: denk maar aan voor joker staan of in je oren knopen. 

Met een spreekwoord wil je iets zeggen, maar zeg je het op een andere manier.  

 

Wat gaan we doen? 

Eerst gaan jullie in groepjes van twee acht spreekwoorden opzoeken met hun betekenis. 

Daarna ga je een game spelen over spreekwoorden! Sla de bladzijde om om te beginnen!  

 



Stap 1: Voorbereiding 

Zoek een aantal spreekwoorden op en schrijf deze in de tabel op. Schrijf erachter wat ze 

betekenen. Er wordt in het tabel één voorbeeld gegeven, de andere spreekwoorden zoeken 

jullie zelf op. Je moet minimaal 8 spreekwoorden in de tabel hebben staan.  

 

 Spreekwoord Betekenis 

1 Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet  Bang zijn voor het onbekende  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 



Stap  2: Game opstarten 

 Ga op internet naar 

http://www.memoryspelen.nl 

 Kies hier voor onderwijs  

 Klik in de balk bovenin op sleepspellen 

 Zoek dan naar het kopje Sleepspellen  

 Klik dan op Spreekwoorden slepen 

 Lees de instructie  

 Druk dan op start het spel! 

 

Stap 3: Game spelen 

 Zoek de juiste betekenis bij de 

spreekwoorden 

 Speel de game zo vaak als je wilt!  

 

Tip: Dit spel  kun je ook spelen als memoryspel. Om dit te doen,  

 Ga op internet naar http://www.memoryspelen.nl 

 Kies hier voor onderwijs  

 Klik in de balk bovenin op sleepspellen 

 Zoek dan naar het kopje Sleepspellen  

 Klik op meer spellen 

 Klik dan op Spreekwoorden slepen 

 Lees de instructie  

 Druk dan op start het spel! 

 

Goed gewerkt! 

http://www.memoryspelen.nl/
http://www.memoryspelen.nl/


Een spel spelen die andere leerlingen op school hebben gemaakt!  

 Een andere klas bij jou op school heeft zelf een sleepspel gemaakt. Deze komen 

binnen enkele dagen op de website te staan van http://www.memoryspelen.nl .  

 Als je het leuk vindt, kun je hun spellen spelen en beoordelen. 

 Je kunt op http://www.memoryspelen.nl ook andere spellen spelen.  

 

Veel plezier ermee en bedankt voor je medewerking!  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoryspelen.nl/
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