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1. Inhoudelijk verslag  

 
1.1. Doelstelling(en) Uitleg over de onderzoeksvragen en de doelstellingen van het 

project zoals vooropgesteld in het projectvoorstel en het 
bijbehorend actieplan 
 
Uitleg over de onderzoeksvraag 
Games dringen alle mogelijke sectoren (defensie, marketing, 

onderwijs,…) binnen. Een aantal onderzoeksresultaten (Klopfer, 

2008; interactum, 2007) over jongeren en gaming zijn niet 

zondermeer transfereerbaar naar Vlaamse jongeren of ze 

benadrukken onvoldoende de leereffecten of de pedagogisch-

didactische aspecten. Het Interactum (2007) onderzoek, dat 

interviews met een aantal gamende jongeren uit het Secundair 

Onderwijs hanteerde, toonde aan dat jongeren vinden dat games meer 

in hun opleiding moesten geïntegreerd worden, maar gaf niet aan 

HOE dat dan zou moeten gebeuren. Ook werd niet onderzocht wat 

dan wel met games geleerd wordt. HOE kunnen lerarenopleiders 

games in de vakdidactiek integreren? Het probleem dat in deze 

context wordt vastgesteld is dat lerarenopleiders niet voldoende op de 

hoogte zijn van educational games en een negatief imago over 

gaming hebben. Leerkrachten linken games aan entertainment, maar 

gaming is meer. Het gevolg daarvan is dat lerarenopleiders 

educational games uit hun onderwijspraktijk weren, terwijl deze 

games net een oplossing voor het motivatieprobleem voor leren van 

jongeren kunnen bieden. De opvattingen over de meerwaarde van 

gaming in het onderwijs lopen sterk uiteen. Worden ICT en gamen 

na lezen, schrijven en rekenen een vierde basic skill? Of zijn games 

one more tool on the pedagogical shelf (viWTA, 14, p. 25)? 

 

Doelstellingen van het project 
1. Een rubricering (gericht naar docenten lerarenopleiding) van 

games maken , zoals bv. entertainment, virtuele leefwerelden, 

vakinhoudelijke games, serious games.  

2. De mogelijke leerstrategieën met games voor de 

lerarenopleiding onderzoeken.  

3. Didactische fiches en instructiefiches voor de integratie van 15 

geselecteerde games ontwerpen.  

4. Een toledo-community, wiki & weblog inrichten voor blijvend 

gebruik door lerarenopleiders, inclusief de nieuwe instroom 

lerarenopleiders. 
5. Het uitwerken van didactisch materiaal (van 1 t/m 4) voor het 

geven van workshops en studiedagen. 
 
 

1.2.  Werkwijze Geef aan hoe de aanpak was (op welke wijze een antwoord 
gezocht werd op de gestelde vragen/problemen) 
 

 Het project werd opgestart met een literatuurstudie, 
waarin een antwoord werd gezocht op de doelstellingen 1 
en 2. De output hiervan is een literatuurbundel, die in 
bijlage en op de CD wordt meegeleverd. Deze bundel is 
ook opgenomen in de Toledo-Community zodat hij door 
alle toekomstige geïnteresseerden kan gebruikt worden.  

 In dezelfde periode werd een grootschalig onderzoek 
onderzoek uitgevoerd naar de percepties van leerlingen, 
leerkrachten, lectoren en studenten-lerarenopleiding naar 
gaming in het onderwijs. Dit onderzoek wilde voornamelijk 
de mogelijkheden van gaming in kaart brengen. Er werd 
nagegaan of er al games gebruikt worden, en of er een 
bereidheid toe was. De output van dit onderzoek is een 
ISBN-publicatie (9789081346740) die ook in PDF-vorm in 



bijlage op de CD wordt toegevoegd en permanent in de 
Toledo-Community kan geraadpleegd worden.  

 Vervolgens werden de 15 geselecteerd en de didactische 
fiches ervoor opgesteld. Deze fiches werden uitgebreid 
getest bij de studenten en docenten lerarenopleiding en 
op basis van de bekomen feedback aangepast. Deze 15 
fiches werden aan de deelnemers van de studiedag van 
dit project bezorgd. De fiches werden ook bezorgd aan de 
werkgroep Digitaal Leren van School of Education. Deze 
werkgroep bracht een advies uit en met de opmerkingen 
werden de fiches aangepast. Deze fiches worden ook 
mee op CD aangeleverd en zijn blijvend ter beschikking in 
de Toledo-Community. Ze worden inmiddels als basis 
voor een project gebruikt door studenten in de 
internationale klas van de KHLim en worden ook 
aangewend voor nieuwe bachelorproeven.   

 Games kunnen ook een speciale plaats in het assessment 
van studenten krijgen. In samenwerking met prof.dr. 
Nathalie Charlier (KULeuven) werd in dit project een game 
als assessment-instrument ontwikkeld. Dit game werd 
door prof.dr. Nathalie Charlier en [ED+ict] ontwikkeld. 
Prof. Charlier bracht op de studiedag van dit project een 
uiteenzetting over doel, werking, resultaten en bijsturing.  

 
 

1.3. Resultaten/conclusies Geef aan wat de conclusies en resultaten zijn 
 

 Er werden heel wat opleidingssessies rond gamebased 
learning gegeven, zowel intern als voor REN. 

 Er werd deelgenomen aan de Gamebased Learning 
conferentie in Londen (2009) en Gamebased Learning in 
Kopenhagen (2010) 

 Publicaties werden gerealiseerd in: 
o Awouters V., Game based learning in The 

Learning Teacher Magazine, No 1/2010, Karlstad 
(Zweden), p. 2, ISSN 2000-2006 

o Poelmans S., Awouters, V., et al. Do video 
games have a future in the classroom? The 
perception of (apprentice) teachers, ICERI 
International Conference of Education, Research 
and Innovation (ICERI), november 2010, Madrid, 
Spain, ISBN: 978-84-614-2439-9  

o Veltjen A., Using Games to support Students with 
Special Needs, ecoMEDIAeurope, ICT and 
lifelong learning in all Types of Education: does 
this promote Cultural Diversity?, p. 55-60, ISBN 
978-960-99338-1-0 

 Alle fiches werden in de Toledo Community gepubliceerd.  
 
 

1.4. Samenvatting Geef een samenvatting van punten 1.1, 1.2 en 1.3 in maximum 
20 regels 
 
Games zijn in. Ook het departement Onderwijs promoot het 
gebruik van Games (bv. PING). In dit project werd nagegaan 
en onderzocht in welke mate games in het onderwijs kunnen 
geïntroduceerd worden en welke doelstellingen er dan mee 
gerealiseerd kunnen worden. Dit project startte dan ook met 
een uitgebreide literatuurstudie naar een mogelijke rubricering 
en pedagogische verantwoording. Uit dit onderzoek bleek 
daadwerkelijk dat games heel wat potentieel hebben, maar 
voornamelijk ook dat er een kloof is in het gebruik van games 
door jongeren (leerlingen en studenten lerarenopleiding) en de 
leerkrachten en lerarenopleiders. Om games een versnelde 
ingang te laten vinden werden voor een 15-tal games 
didactische instructiefiches aangemaakt. Deze fiches helpen 
de lerarenopleiders om games op een didactisch verantwoorde 



wijze in te zetten in hun onderwijspraktijk. Een assessment-
tool werd ontwikkeld. Studenten lerarenopleiding 
gezondheidswetenschappen aan KULeuven legden een 
assessment af door het game te gebruiken. Een uitgebreide 
disseminatie werd uitgewerkt. Nochtans wordt aangevoeld dat 
er steeds meer vragen voor uiteenzettingen en opleidingen 
voor zowel lerarenopleiders als leerkrachten basis- en 
secundaire onderwijsscholen binnenkomen. Om games 
volwaardig met al hun mogelijkheden te integreren zal een 
grotere inspanning op langere termijn gerealiseerd dienen te 
worden.  

  
2. Activiteiten/werkingsverslag  

2.1. Projectgroep en betrokkenen Geef aan wie de projectpartners zijn, eventueel hoe de 
taakverdeling was, of er externen ingeschakeld werden, … 
 
De projectgroep bestond uit: 
1. KHLim als projectleider: Dries Palmaers, Andy Veltjen, 

Ruben Jans, Sebastiaan Jans en Valère Awouters 
2. Groep T: Jonathan Cops 
3. KHKempen: Jean-Pierre Pluymers en Hans Pluym. 

 
Er werd tweemaal een beroep op externen gedaan, zonder 
hen met projectmiddelen te financieren.  
1. Prof. Dr. E. Bloemen, Prof. Dr. S. Poelmans, Prof. Dr. C. 

Doom voor de voorbereiding en analyse van het 
onderzoek Gaming in het onderwijs, percepties van 
leerlingen en leerkrachten. 

2. Prof. Dr. N. Charlier, voor de samenwerking voor het 
opstellen en ontwikkelen van het game als assessment-
tool en de uitvoering ervan met studenten lerarenopleiding 
gezondheidswetenschappen aan KULeuven. 

 
Het project werd collegiaal uitgevoerd. Er waren 
werkpakketleiders, maar iedereen werkte mee om de 
doelstellingen van het gehele project te realiseren. Er zijn geen 
vertragingen opgetreden en alle doelen werden gehaald.  
 

2.2. Overzicht van activiteiten Bv. hoeveel keer werd samengekomen? 
Welke activiteiten werden verricht? 
 

 Overleg 
Het project werd opgestart met een overleg op 17/9/2009. 
Vervolgens was er een overleg op 18/11/2009, 
12/02/2010, 20/04/2010, 16/12/2010, 26/04/2011. 
Tijdens het overleg werd telkens aan de hand van het 
projectplan de activiteiten besproken, vorderingen in kaart 
gebracht, resultaten goedgekeurd.  
 

 Studiedag 
Op woensdag 4 mei 2011 werd een afsluitende studiedag 
van het project georganiseerd aan Groep T in Leuven. 50 
deelnemers woonden deze studiedag bij.  

 

2.3. Reflectie over het project Bv. d.m.v. SWOT - analyse: wat zijn sterke punten van dit 
project?, wat zijn de zwaktes, welke moeilijkheden zijn er 
geweest?, zijn de doelstellingen en operationele resultaten 
bereikt?, wat zijn verdere mogelijkheden en kansen voor dit 
project? Hoe kunnen resultaten blijvend verankerd worden?) 
 

 Sterke punten van het project 
o Zeer hoge actualiteitswaarde. 
o Resultaten uit de bevraging en contacten met het 

werkveld tonen het belang ervan aan.  
o Het project kaderde in een wereldwijde trend 

waardoor er heel veel informatie, congressen, … 
te vinden waren.  



 

 Zwaktes 
Het project kende geen noemenswaardige zwaktes. De 
moeilijkheden kunnen eventueel ook als zwaktes gezien 
worden.  
 

 Moeilijkheden 
o De weerstanden op allerlei vlakken, vaak 

veroorzaakt door een gebrek aan deskundigheid 
in de nieuwe media. 

o We bevinden ons in een overgangsperiode: er 
zijn nog niet voor alle vakken en vakonderdelen 
exact geschikte games, die dan ook nog eens in 
het Nederlands ter beschikking zijn, laat staan de 
concrete leerplannen al zouden afdekken. 

o Lerarenopleiders zijn niet altijd even enthousiast 
over het gebruik van diverse media. Dit wordt 
nog eens extra versterkt als het over digitale 
media gaat, die ze zelf minder goed of niet 
beheersen in vergelijking met hun studenten.  

 

 Opportuniteiten 
Dit project heeft heel wat opportuniteiten, die in 
verschillende groepen te verdelen zijn: 
o Dit jonge educatieve medium is volop in 

expansie, waardoor het aantal games permanent 
toeneemt. 

o Door de beslissing van de Vlaamse Regering om 
3 gamingincubatoren (Genk, Kortrijk, Leuven) te 
subsidiëren zal interesse, ontwikking en 
tewerkstelling in (educatieve) games, ook in 
Vlaanderen, de komende jaren toenemen. De 
aandacht voor en de ontwikkeling van educatieve 
games zal sterk kunnen toenemen.  

o Door de ontwikkeling van de technologie zal het 
al snel mogelijk worden om in teamverband zelf 
educatieve games te ontwikkelen. We geven een 
voorbeeld: vanaf 1/9/2011 start het OOF-project 
EHBO® (Eerste Hulp bij Oefenen 
Rekenvaardigheden) waarin KUL, Lessius-
Mechelen en KHLim_[ED+ict] zelf een educatief 
game zullen ontwikkelen om de medische 
rekenvaardigheden van studenten 
verpleegkunde en in-service verpleegkundigen te 
verhogen.  

 
  
3. Financieel verslag  
 Het financieel verslag geeft per projectpartner een overzicht 

van alle middelen die in het kader van het project werden 
besteed. Voor de opstelling van dit verslag dient het 
bijgevoegde sjabloon (bijlage IV) als richtlijn. Bewijsstukken 
dienen niet aangeleverd te worden; deze kunnen eventueel 
wel opgevraagd worden. 

  
4. Relevante eindproducten  

 De relevante eindproducten met bijhorende documenten en 
publicaties worden als bijlage op Cd-rom toegevoegd. Indien 
dit niet mogelijk is, volstaat een lijst met relevante documenten 
en publicaties. De coördinatiecel SoE kan op basis van deze 
lijst bijkomende informatie opvragen. 
 
1. Literatuurstudie 
2. Publicatie onderzoeksresultaten Gaming in het onderwijs 

percepties van leerlingen en leerkrachten 
3. 15 didactische fiches voor games 
4. Presentaties studiedag 



5. Publicaties 
6. Verslagen vergaderingen 
7. Lijst deelnemers studiedag 

 
Het game als assessment-tool kan niet worden meegeleverd, 
maar in de presentatie van prof.dr. Nathalier Charlier, 
studiedag 4 mei 2011, staan heel wat schermafschriften.  

 


