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1 Inleiding 

Gaming staat meer dan ooit in de belangstelling. De ontwikkeling van de 
multimediale pc/laptop, het internet en ook de groei van de ‘creative industry’ 
zijn hier mede-oorzaak van. Alhoewel ook de educatieve en serious games volop 
ontwikkeld worden, verspreiden de media heel wat negatieve berichten over 
gaming. Het aantal wetenschappelijke onderzoeken over gaming nemen in snel 
tempo toe, soms met uiteenlopende positieve en negatieve resultaten. Wat nog 
te weinig gebeurt, is het kaderen van die onderzoeken naar de specifieke 
aspecten die onderzocht worden, zoals bv. de doelgroep, maar ook de 
opdrachtgevers en financierders. Een onderzoek naar gaming door de ‘creative 
industry’ levert wellicht andere resultaten op dan een onderzoek door een 
universitaire onderzoeksgroep.  

Om de mogelijkheden van educatieve games in een Vlaamse context te 
onderzoeken, verwierf [ED+ict] sedert 2008 een aantal onderzoeksprojecten, 
zoals: 

 PWO G4, Gimme Gimme Gimme a Game (2008) 
Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (KHLim) 

 SoE, Gamebased Learning (2009) 
Expertisenetwerk School of Education (KULeuven) 

 EFRO Gamehub (2010) 
Euregionaal Fonds voor de Regionale Ontwikkeling 

 Daphne CAVA-project (2010) 
Europese Commissie 

Focus in deze onderzoeksprojecten is de verkenning van de educatieve en 
pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen van games in het 
onderwijs. Naast een literatuurstudie en state-of-the-art over games in het 
onderwijs, was een tweede logische stap een bevraging naar de gaming 
percepties bij leerlingen en leerkrachten. Zijn leerlingen en leerkrachten op de 
hoogte van de reeds ontwikkelde games en hun didactische mogelijkheden en 
beperkingen? Kunnen vakinhouden aangeleerd worden met games? En hoe zijn 
de percepties naar de stereotypen i.v.m. geweld en verslaving?  

Om hier een zicht op te krijgen werd in samenwerking met de HUB (Hogeschool 
Universiteit Brussel) een bevraging opgesteld en afgenomen bij een duizendtal 
leerlingen Secundair Onderwijs, driehonderd studenten lerarenopleiding en 
leerkrachten en een honderddertigtal leerlingen basisonderwijs.  

Dit rapport behandelt de analyse van de resultaten van de twee eerste groepen 
meer in detail. 
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2 Probleemachtergrond 

Dit rapport is een eerste deel van het globale onderzoek naar gaming bij 
leerkrachten en leerlingen en kadert in de goedgekeurde projecten PWO G4 
Gimme Gimme Gimme a Game (KHLim) en Gamebased Learning van School of 
Education (KULeuven).  

Als hoofddoelen van dit globaal project werd vooropgesteld het aanmaken, 
gebruiken en verspreiden van didactische fiches om games in het leerproces in 
te zetten. Meer concreet gaat het over de volgende punten: 

 Gaming bekendmaken bij leerkrachten door de interpretatie van het 
begrip te verduidelijken. 

 Games rubriceren in de verschillende categorieën of deelgebieden. 
 Mogelijke leerstrategieën aanreiken aan het onderwijzend personeel. 
 Het leerrendement van de integratie van games in het onderwijs 

onderzoeken.  

De gaming industrie groeit exponentieel, ook in Vlaanderen. 64% van de 
jongeren in Vlaanderen gamen en zelfs 98% van de Britse jongeren gamen 
(studie viWTA, 2008). Jongeren (interactum, 2007) vinden dat leerkrachten 
games meer in hun onderwijspraktijk moeten integreren.  

Meer en meer worden games beschouwd als veelbelovende tools om de nieuwe 
generatie studenten en scholieren te onderrichten. Van opvoedkundige games 
verwacht men een aanzienlijk leerpotentieel. Dit is zeker het geval voor 
toekomstige studenten die opgegroeid zijn in een digitale wereld. 

Alhoewel games al langer bestaan, wordt opgemerkt dat er (viWTA, p. 3) 
momenteel een hernieuwde, maar intensieve belangstelling naar toe gaat. Daar 
zijn meerdere verklaringen voor:  

 De technologische evolutie van 2D naar 3D;  
 de betaalbare en beschikbare technologie; 
 de opkomst van mobiele mogelijkheden; 
 de toename in de ontwikkeling van serieuze en educatieve games.  

Last but not least wordt in Vlaanderen ook een gamingindustrie uitgebouwd. De 
gaming industrie evolueerde naar een mainstream cultuurproject, dat de 
vergelijking met de muziek- en filmbusiness kan doorstaan. In 2006 werd in 
Vlaanderen een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro gerealiseerd (viWTA, 
2008).  

Nochtans is het gebruik van games nog niet echt ingeburgerd in scholen en 
beseffen zowel leerkrachten als leerlingen nog niet ten volle de potentiële 
mogelijkheden hiervan.  
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Wat met games geleerd wordt, is niet zonder meer duidelijk. De vraag blijft hoe 
leerkrachten games in de vakdidactiek kunnen integreren. Het probleem dat 
vastgesteld wordt is dat leerkrachten vaak niet eens op de hoogte zijn van het 
bestaan en de didactische mogelijkheden van educational games (Futurelab, 
2005), terwijl deze games misschien een oplossing voor het motivatieprobleem 
van jongeren kunnen zijn.  

Er zijn een aantal onderzoeksresultaten (Bourgonjon et al., 2009; Klopfer, 2008; 
interactum, 2007) bekend over jongeren en gaming, maar ze zijn ofwel niet 
zonder meer transfereerbaar naar Vlaamse jongeren of ze benadrukken 
onvoldoende de leereffecten of de pedagogisch-didactische aspecten. Zo kwam 
uit het Interactum (2007) onderzoek, dat interviews met een aantal gamende 
jongeren uit het Secundair Onderwijs hanteerde, naar voren dat jongeren vinden 
dat games meer in hun opleiding moesten geïntegreerd worden, maar werd niet 
aangegeven hoe dat dan zou moeten gebeuren. Ook werd niet onderzocht wat 
dan wel met games geleerd wordt. De opvattingen van jongeren werden ook 
niet getoetst met de opvattingen van leerkrachten.  

Leerkrachten zijn vaak niet op de hoogte van de didactische aspecten van 
educational - en serious games en hebben daarenboven nog een negatief imago 
over gaming. Veel leerkrachten weten dikwijls niet hoe games in de didactiek 
kunnen geïntegreerd worden. Leerkrachten linken games ook aan 
entertainment, maar gaming is meer dan dat.  

Het gevolg daarvan is dat leerkrachten educational games uit hun 
onderwijspraktijk weren, terwijl deze games mogelijk een oplossing voor het 
motivatieprobleem voor leren van hedendaagse jongeren kunnen bieden. 
Studenten zouden bijvoorbeeld door het gebruik van games leren samen te 
werken om tot resultaten te komen. Deze collaboratieve innovatie is van cruciaal 
belang in een economie die als maar meer op de creative class drijft. Deze 
creatieve klasse leert technologie gebruiken als tool om nieuwe verbindingen 
aan te gaan zowel op inhoud- als organisatieniveau. 

De opvattingen over de meerwaarde van gaming in het onderwijs lopen heel 
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)? 
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3 Onderzoeksvragen en doelstellingen 

Voor dit gedeelte van het globale onderzoek naar gaming, de bevraging van 
leerlingen en leerkrachten, werden de volgende onderzoeksvragen 
vooropgesteld: 

 Hoe nuttig is gaming in het onderwijs? 
o Hoe denken leerlingen en leerkrachten in het algemeen over  

gaming (zowel positief als negatief) en het nut ervan in het 
onderwijs? 

o Wat is het gepercipieerd leerpotentieel en nut van gaming in de 
klas, zowel voor leerkrachten als leerlingen? 

o In hoeverre zijn leerkrachten en leerlingen voorstander van gaming 
in de lessen? 

 Zijn er verschillen in het gedrag bij gaming op het niveau van geslacht, 
graad, richting en ervaring met gaming (zowel bij leerlingen als bij 
leerkrachten)? 

 Hoe staan leerlingen en leerkrachten ten opzichte van het gebruik van 
games tijdens de lessen? 

 Is er een verband tussen gaming enerzijds en activiteiten zoals sport en 
sociale netwerking anderzijds? 

Er werd een antwoord geformuleerd op deze vragen om een beter inzicht te 
krijgen in wat er vandaag leeft bij de leerlingen en leerkrachten in verband met 
dit onderwerp.  
Binnen de sociale context werd gepeild naar de verschillen in game-gedrag 
volgens geslacht, richting en graad bij de leerlingen en leerkrachten.  

Bovendien wordt er getracht een antwoord te formuleren op het gepercipieerd 
leerpotentieel (de mate waarin leerlingen en leerkrachten vinden dat gaming als 
leermiddel kan gebruikt worden in de klas) en gepercipieerd nut (de mate waarin 
leerlingen en leerkrachten vinden dat games hen persoonlijk zouden kunnen 
helpen om betere resultaten te bereiken) van gaming. Er zal ook gemeten 
worden in welke mate leerlingen en leerkrachten voorstander zijn van het 
gebruik van gaming in de lessen en hoe het gepercipieerd gebruiksgemak van 
gaming is. 
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4 Steekproefvergaring 

In het kader van de goedgekeurde projecten PWO G4 Gimme Gimme Gimme a 
Game en Gamebased Learning werden als hoofddoelen vooropgesteld het 
aanmaken, gebruiken en verspreiden van didactische fiches om games in het 
leerproces in te zetten. Om die fiches aan te kunnen maken, was een zicht op de 
meest diverse aspecten van gaming in het onderwijs noodzakelijk. Daarom werd 
een bevraging opgesteld. Deze bevraging richtte zich naar de brede doelgroep 
van het onderwijs: leerkrachten en studenten lerarenopleiding, leerlingen 
secundair onderwijs en leerlingen basisonderwijs.  

Voor de leerlingen van het secundair onderwijs richtte de bevraging zich naar de 
drie graden. De resultaten voor het basisonderwijs werden niet opgenomen in 
deze studie.  

De studenten lerarenopleiding van de KHLim, PHL, KHKempen en KULeuven 
werden bevraagd. De reden voor de keuze van deze studenten werd gemaakt op 
basis van de projectpartners. De bedoeling is immers dat ook deze studenten in 
een volgende fase de ontwikkelde didactische gaming-materialen zullen 
uittesten. De bevraging is dus geen stand-alone activiteit, maar een eerste 
element in een reeks van activiteiten, die de integratie van games in het 
leerproces beoogt. 

Voor de keuze van de leerlingen werd in eerste instantie beslist om met de 
stagescholen te werken. Ook hier werd als argument gehanteerd dat deze 
leerlingen later tijdens stagelessen met de ontwikkelde materialen kunnen 
opgeleid worden. Het is dan interessant om ook hun opvattingen over games in 
de meest uiteenlopende aspecten te kennen.  
 

Er ontstond echter vrij snel het probleem dat scholen overbevraagd worden. 
Sommige scholen laten zelfs alleen maar oudleerlingen bevragingen uitvoeren in 
het kader van hun masterproef. Omdat een voldoende grote bevraging toch 
prioritair werd gevonden, werd het principe van de stagescholen losgelaten. Er 
werden diverse activiteiten ondernomen om de bevragingen te realiseren. Op 
evenementen zoals Play Belgium, een tentoonstelling over gaming, in de kelders 
van Cureghem (Anderlecht) werden bezoekers (leerkrachten en leerlingen) 
gevraagd de enquêtes in te vullen. Leerkrachten werden via facebook en 
kenniskringen gevraagd naar hun interesse en mogelijkheden om de enquêtes 
door leerlingen te laten invullen.  

In het secundair onderwijs werden de leerlingen in Anderlecht, Genk, 
Maasmechelen, Malle, Neerpelt, Overpelt, Sint-Truiden, Tienen en Tongeren 
bevraagd.  
De leerkrachten werden in Anderlecht, Diepenbeek, Geel, Hasselt, Leuven, 
Maasmechelen en Tongeren bevraagd. 
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5 Statistische onderzoekstechnieken 

Bij de verwerking van de gegevens en het zoeken naar verschillen en verbanden 
werd gebruik gemaakt van statistische methodes om de betrouwbaarheid van 
factoren te garanderen en de significantie van de verbanden en de verschillen te 
verifiëren. Naargelang de aard van de variabelen (continu, categorisch, ordinaal, 
nominaal, al dan niet parametrisch, …) werden verschillende technieken gebruikt 
zoals Anova, Kruskal-Wallis, Kendall’s Tau Correlatie-analyses, Mann-Whitney 
testen, Cronbach Alpha, etc. In de tekst wordt op verschillende plaatsen bondig 
weergegeven welke technieken gebruikt werden. Voor meer informatie 
hieromtrent (en de reden waarom gekozen werd voor een bepaalde techniek), 
kan men steeds de auteurs contacteren. 

In dit rapport werden geen duidelijk causale verbanden weergegeven of 
getoetst. Er zijn significante correlaties en patronen, maar verder onderzoek is 
nodig om verklarende en causale modellen te verifiëren. 
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6 Enquête leerlingen 

6.1 Steekproefbeschrijving 

In de tabellen 1,2,3 en 4 wordt de samenstelling van de steekproef bondig 
weergegeven (aantal jongens, meisjes, leerlingen per onderwijsvorm en per 
graad). De verdeling jongens-meisjes is evenwichtig (49% en 50%). Het 
merendeel van de studenten komt uit ASO (51%), gevolgd door TSO (28%) en 
BSO (19%). Respondenten komen voornamelijk uit de 3de graad, gevolgd door 
de 2e graad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabel 5 toont de gemiddelde scores per geslacht, onderwijsvorm en graad 
op 5 profielvragen die gaan over sport, gaming en sociale netwerken. De 
mogelijke antwoorden zijn frequenties die variëren van 1 (nooit), 2 (enkele 
keren per jaar), 3 (maandelijks), 4 (wekelijks) tot 5 (dagelijks). Bij een 
aantal vragen kunnen de respondenten ook het gemiddeld aantal uren 
invullen. 

Toepassing van Kruskal-Wallis testen toont significante verschillen tussen 
jongens en meisjes, wat betreft: 

 Sport (zowel frequentie als aantal uren per week); 
 gaming (zowel frequentie als aantal uren per week). 

De resultaten uit tabel 5 zijn duidelijk: 

 Jongens doen (volgens eigen zeggen) significant meer aan sport. 
 Jongens gamen gemiddeld genomen dubbel zo vaak en vier keer zo 

lang als meisjes. 

Geslacht Aantal % 
Meisjes 502 48,8% 
Jongens 514 50,0% 
(Blanco) 12 1,2% 
Totaal 1028 100% 
Tabel 1: geslachtsverhoudingen  
             leerlingen 

 
onderwijsvorm  Aantal % 
ASO 529 51,5% 
BSO 191 18,6% 
TSO 289 28,1% 
(Blanco) 19 1,9% 
Totaal 1028 100% 
Tabel 2: aantal leerlingen per    
             onderwijsvorm 
 

Graad Aantal % 
Graad 1 94 9,1% 
Graad 2 424 41,3% 
Graad 3 440 42,8% 
7de jaar 46 4,5% 
(Blanco) 24 2,3% 
Totaal 1028 100,0% 
Tabel 3: aantal leerlingen per graad 

Aantal Volgens Richting 
Volgens 
Graad ASO BSO TSO Totaal 
Graad 1 75 13 6 94 
Graad 2 286 70 66 422 
Graad 3 160 65 213 438 
7de jaar 3 41  44 
(Blanco) 5 2 4 11 
Totaal 529 191 289 1009 
Tabel 4: aantal leerlingen per onderwijsvorm en   
              per graad 
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Toepassing van statistische testen (Chi-kwadraat en Kendall’s Tau correla-
tiecoëfficiënten), telkens binnen de groep van jongens en meisjes, geeft 
geen enkel significant (positief of negatief) verband tussen gamen en 
sporten. 

Toepassing van Kruskal-Wallis testen toont ook significante verschillen 
volgens richting, wat betreft: 

 Sport (zowel frequentie als aantal uren per week); 
 gaming (zowel frequentie als aantal uren per week). 

Zoals ook blijkt uit tabel 5, tonen analyses1 verder aan dat de verschillen in 
sportbeoefening het grootst zijn tussen leerlingen uit het ASO en het BSO. 
De sportfrequentie van leerlingen uit het ASO is significant hoger dan die 
van het TSO en het BSO. Maar leerlingen uit het BSO sporten wel significant 
langer dan die van het ASO en TSO.  

Leerlingen uit het TSO gamen significant vaker en langer dan die van het 
ASO en BSO.  

Toepassing van Kruskal-Wallis testen toont significante verschillen volgens 
graad, wat betreft2  

 Sport (enkel frequentie); 
 gaming (enkel frequentie); 
 sociale netwerken (frequentie). 

Meer bepaald blijkt dat leerlingen uit graad 1 significant vaker sporten dan 
die van graad 3 (het gemiddelde van graad twee ligt in het midden) en 
bovendien blijkt dat leerlingen uit graad 1 significant minder vaak sociaal 
netwerken (via de gekende internet sites). Globaal is er geen verband 
tussen gaming en social networking. 

                                       
1 Toepassing van Mann-Whitney testen. Deze testen zijn erg conservatief en zijn 
eerder een onderschatting dan wel een overschatting van de realiteit. 
2 Verschillen werden enkel vastgesteld tussen de drie graden; in het 7 de jaar 
waren er te weinig respondenten. 



  11 

 
 

 

Sport: Hoe 
vaak in 
vrije tijd?* 

Uren 
sport per 
week? 

Gaming: 
Hoe 
vaak?* 

Uren 
gaming 
per week?  

Sociale 
netwerken: 
Hoe vaak? 

Geslacht (Gemiddelde waarden) 
Meisjes 3,54 3,75 2,66 1,85 4,61 
Jongens 3,85 5,46 4,02 8,10 4,45 
Onderwijsvorm     
ASO 3,86 4,39 3,27 4,88 4,53 
BSO 3,36 5,07 3,26 4,14 4,53 
TSO 3,60 4,72 3,56 6,42 4,54 
Graad      
Graad 1 3,95 3,91 3,69 4,10 4,18 
Graad 2 3,76 4,43 3,47 5,74 4,60 
Graad 3 3,60 4,76 3,17 5,19 4,56 
7de jaar 3,37 6,44 3,28 4,61 4,30 
Totaal 3,69 4,58 3,36 5,26 4,53 
* 1=nooit; 2=enkele keren per jaar; 3= maandelijks; 4= wekelijks; 5= dagelijks 

Tabel 5: Sport, gaming en sociale netwerken 



12 

6.2 Welke games spelen leerlingen? Waar? 

Respondenten werden gevraagd om aan te duiden welke gamegenres ze 
spelen en waar. (Zie bijlage, vraag 7: “Welke video games speel je zoal?”) 

Tabel 6 geeft een rangorde weer van genres volgens aantal antwoorden. 
Racegames, sport en avontuur vullen de top drie. 

 

Genre 
Aantal 

Antwoorden 

Racespel 439 

Sport 388 

Adventure 298 

Firstpersonshooter 295 

Fighting 235 

Strategie 201 

Shoot'emup 174 

MMO 172 

Thirdpersonshooter 160 

Puzzel 153 

RolePlayingGame 149 

Simulatie 141 

Platform 106 

Geen 102 

Computerdans 67 
Tabel 6: Rangorde van gamegenres 

Meer gewelddadige “first person shooter” en “fighting” games bekleden plaats 4 en 
5. 

In tabel 7 worden de antwoorden gegeven op de vraag “Waar speel je games?”. 
Jongeren gamen voornamelijk thuis of bij vrienden. 

Plaats 
Aantal Antwoorden 
(meerdere antwoorden per respondent 
mogelijk) 

thuis 892 
bij vrienden 473 
op school 49 

Tabel 7: Waar gamen leerlingen?
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6.3 Hebben leerlingen al kunnen gamen in het onderwijs? 

In grafiek 1 wordt de ervaring van leerlingen met gaming in het onderwijs 
getoond. Een kleine groep van 80 leerlingen (8%) die op regelmatige basis 
gamet in de klas (1x per semester, maandelijks of wekelijks).  
 
Wanneer we deze groep afzonderlijk bekijken, is het duidelijk dat de 
leerlingen ongeveer gelijkmatig verspreid zitten over de drie 
onderwijsvormen (zie tabel 8. Wel blijkt dat de overgrote meerderheid van 
deze leerlingen uit graad 2 (37%) of graad 3 (eveneens 37%) komt. Dit 
laatste kan te maken hebben met het feit dat leerlingen uit graad 1 of het 
7de jaar slechts een beperkt deel uitmaken van de steekproef. 
 

 
Grafiek 1: Ervaring met games in de klas? 
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Aantal 
Respondenten Onderwijsvorm 

Frequentie & 
Graad  ASO BSO TSO Totaal  

1x per semester 10 11 7 28 

Graad 1 1 1 1 3 

Graad 2 6 5 4 15 

Graad 3 3 2 2 7 

7de jaar   3  3 

maandelijks 8 7 10 25 

Graad 1 4 2  6 

Graad 2 3 2 1 6 

Graad 3  2 9 11 

7de jaar  1 1  2 

wekelijks 11 8 4 23 

Graad 1 3 1  4 

Graad 2 4 1 2 7 

Graad 3 4 5 2 11 

7de jaar   1  1 

Totaal  29 26 21 76 
Tabel 8: Studenten met game ervaring en hun richting of graad. 

Op de vraag of de leerlingen uit deze groep iets bijgeleerd hebben tijdens 
het gamen, is het antwoord positief (grafiek 2). Wat vooral opvalt is de 
significant hogere score van de groep die frequent gamet (wekelijks) en de 
significant lagere scores van leerlingen uit het BSO. Er is geen significant 
verschil volgens geslacht.3 

 
Grafiek 2: Heb je bijgeleerd tijdens het gamen? 

                                       
3 Gebaseerd op een Kruskal-Wallis analyses. 
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6.4 Gaming attitudes: Hoe denken leerlingen over gaming in 
het algemeen? 

Geïnspireerd door de desbetreffende literatuur en gesprekken met leden 
van het projectteam, werden een aantal positieve en negatieve 
gamingkenmerken bevraagd. Dit heeft als doel om de attitude van de 
leerlingen t.o.v. games in het algemeen beter in kaart te brengen. 
Antwoordmogelijkheden variëren van 1 (helemaal niet akkoord, ) tot 5 
(volledig akkoord).  
 

Grafieken 3 en 4 geven de resultaten weer.4 Het is duidelijk dat de 
leerlingen gamen vooral ontspannend en boeiend vinden. Leerlingen vinden 
dat het leerrijk kan zijn maar ook verslavend. Gamen kan gewelddadig zijn, 
is niet noodzakelijk sociaal, maar ook geen tijdverlies. Tot slot is gamen 
allerminst voor kinderen, aldus de respondenten. 
 

 
Grafiek 3: Positieve kenmerken 

 
Grafiek 4: Negatieve kenmerken 

                                       
4 Ook de mogelijkheid “geen mening” is voorzien. Tussen 2.5% en 8% van de respondenten 
kozen voor dit antwoord. De gemiddeldes zijn berekend, exclusief deze groep. 

 

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

Leerrijk	  	   Ontspannend	  	   Boeiend	  	   Sociaal	  	  

3,21	  

4,22	  
3,72	  

2,80	  

Gemiddelde	  scores	  -‐	  posiEeve	  kenmerken	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

Gewelddadig	  	   Tijdverlies	  	   Verslavend	  	   Voor	  Kinderen	  	  

3,12	  

2,32	  

3,28	  

1,79	  

Gemiddelde	  scores	  -‐	  negaEeve	  kenmerken	  



16 

In grafieken 5,6,7 en 8 worden de positieve en negatieve kenmerken 
weergegeven volgens geslacht en volgens richting. Statistische testen 
(Kruskal-Wallis) bevestigen dat meisjes alle positieve kenmerken van 
gamen significant lager inschatten dan jongens. De negatieve kenmerken 
zoals tijdverlies, verslavend en voor kinderen, worden door meisjes dan 
weer significant sterker ervaren.  

Voor de drie onderwijsvormen zijn de verschillen erg beperkt; enkel wat 
betreft ontspannend en boeiend zijn de scores van de leerlingen van het 
ASO en TSO beduidend hoger dan die van de leerlingen van het BSO.  

 
Grafieken 5 en 6: Positieve en negatieve kenmerken volgens geslacht 

 
Grafieken 7 en 8: Positieve en negatieve kenmerken volgens richting 
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In vraag 11 van de enquête werden 5 elementen van gaming getoond met de 
vraag ze te rangschikken volgens prioriteit (grafiek 9). Deze blijken niet sterk te 
verschillen volgens geslacht of richting. Analyses tonen significante verschillen 
tussen jongens en meisjes wat betreft de belangrijkheid van de grafische 
kwaliteiten, de spelervaring, en de verhaallijn. Meisjes vinden de grafische 
kwaliteit en de spelervaring beduidend minder belangrijk maar de verhaallijn 
daarentegen beduidend belangrijker. De verschillen tussen ASO, BSO en TSO 
zijn niet significant. Enkel wat spelduur betreft kunnen we stellen dat leerlingen 
uit het ASO dit beduidend minder belangrijk vinden. 

 
Grafiek 9: Elementen van gaming volgens prioriteit 
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6.5 Correlaties tussen profielkenmerken en game attitudes. 

In tabel 9 worden de verbanden tussen sport, gaming, sociale netwerken en 
gamekenmerken onderzocht (d.m.v. Kendall’s Tau Correlatiecoëfficiënten). De 
tabel toont dat sport nauwelijks correleert met game-attitudes. Leerlingen die 
vaker aan sport doen vinden games leerrijker en boeiender, maar dit verband is 
erg beperkt. De verbanden tussen game-frequentie en de attitudes t.o.v. 
gaming zijn duidelijker. Leerlingen die vaker en meer gamen in hun vrije tijd 
geven duidelijk hogere scores op al de positieve kenmerken en lagere scores op 
de negatieve kenmerken tijdverlies en enkel voor kinderen. 

Wat betreft de kenmerken onderling zien we duidelijk dat leerrijk, ontspannend 
en boeiend onderling sterk correleren. Ook de negatieve kenmerken zijn 
onderling sterk gecorreleerd. Verder is het opvallend dat vooral tijdverlies en in 
mindere mate voor kinderen negatief correleren met alle positieve kenmerken. 
Anders gesteld: studenten die de positieve kenmerken minder valideren geven 
een significant hogere score op tijdverlies en enkel voor kinderen (en vice 
versa). De negatieve correlatie tussen enerzijds verslavend en gewelddadig en 
anderzijds de positieve kenmerken is relatief beperkt of niet bestaand.  

 

	  
Leerrijk	  

Ont-‐
spannend	   Boeiend	   Sociaal	  

Geweld-‐
dadig	   Tijdverlies	   Verslavend	  

Enkel	  voor	  
kinderen	  

Verband	  tussen	  sport,	  gamen	  en	  Sociale	  netwerken	  en	  de	  attitudes	  t.o.v.	  Gaming	  

Doe	  je	  aan	  sport?	   ,06*	   -‐	   ,06*	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Uren	  sport	  per	  

week?	  

-‐	   ,06*	   ,09**	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Hoe	  vaak	  Game	  je?	   ,37***	   ,33***	   ,48***	   ,34***	   -‐	   -‐,32***	   -‐,11***	   -‐,22***	  

Uren	  gamen	  per	  

week?	  

,40***	   ,36***	   ,48***	   ,39***	   -‐	   -‐,32***	   -‐	   -‐,18***	  

Sociale	  netwerken?	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Verband	  tussen	  de	  game-‐attitudes	  onderling.	  

	  
Leerrijk	  

Ont-‐
spannend	   Boeiend	   Sociaal	  

Geweld-‐
dadig	   Tijdverlies	   Verslavend	  

Enkel	  voor	  
kinderen	  

Leerrijk	   	   ,31***	   ,38***	   ,38***	   -‐	   -‐,17***	   -‐,06*	   -‐,11***	  

Ontspannend	   ,31***	   	   ,33***	   ,24***	   -‐	   -‐,20***	   -‐,07*	   -‐,16***	  

Boeiend	   ,38***	   ,33***	   	   ,38***	   -‐	   -‐,25***	   -‐	   -‐,16***	  

Sociaal	   ,38***	   ,24***	   ,38***	   	   ,06*	   -‐,15***	   -‐,06*	   -‐,07*	  

Gewelddadig	   -‐	   -‐	   -‐	   ,06*	   	   ,18***	   ,24***	   ,09**	  

Tijdverlies	   -‐,17***	   -‐,20***	   -‐,25***	   -‐,15***	   ,18***	   	   ,26***	   ,28***	  

Verslavend	   -‐,06*	   -‐,07*	   -‐	   -‐,06*	   ,24***	   ,26***	   	   ,12***	  

Enkel	  voor	  kinderen	   -‐,11***	   -‐,16***	   -‐,16***	   -‐,07*	   ,09**	   ,28***	   ,12***	   	  

*:	  p	  <	  0.05	  ;	  **:	  p	  <	  0.01	  ;	  ***:	  p	  <	  0.001;	  -‐	  :	  geen	  significant	  verband	  
Tabel 9: Verbanden tussen profielkenmerken en attitudes 
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6.6 Is gaming in het onderwijs nuttig en wenselijk?  

Terwijl bovenstaande kenmerken de attitudes t.o.v. games in het algemeen 
weerspiegelen, werd eveneens gepeild bij leerlingen naar het nut en de 
wenselijkheid van games als leermiddel in de klas. Daarbij hebben we gebruik 
gemaakt van verschillende relevante (en vaak verwante) concepten uit de 
technology acceptance literatuur (Venkatesh et al. 2000; Bourgonjon et al. 
2009). Meer bepaald werd het gepercipieerd nut, het leerpotentieel en de game 
voorkeur van leerlingen gemeten.  
De vragen behorende tot ieder concept worden weergegeven in Tabel 10.  
 

 Het gepercipieerd leerpotentieel van games meet de mate waarin 
leerlingen vinden dat games kunnen gebruikt worden als leermiddel en de 
mate waarin het thuishoort in de klas.  

 Het gepercipieerd nut peilt naar de mate waarin leerlingen vinden dat 
games hen persoonlijk zouden kunnen helpen om betere schoolresultaten 
te halen en de leerstof beter te begrijpen. 

 De gamevoorkeur meet de mate waarin studenten voorstander zijn van 
het gebruik van games in de les en ervoor zouden kiezen indien ze de 
keuze hadden. 
 

In overeenstemming met de literatuur werden per concept verschillende vragen 
gesteld. Om de betrouwbaarheid na te gaan werd per concept gebruik gemaakt 
van gepaste statistische analyses (Cronbach alpha, Factor loadings en 
discriminante validiteit). Het resultaat zijn drie betrouwbare en geaggregeerde 
variabelen. De schaal is telkens van 1 tot 5 (waarbij 1 staat voor quasi niets en 
5 voor zeer hoog of veel). 

Vragen Gepercipieerd Leerpotentieel  
Games horen niet thuis in de klas. 
Het gebruik van games in de klas is waardeloos. 
Games zijn een potentieel leermiddel. 
Games zullen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. 
Het gebruik van games in de klas is een positieve evolutie. 
Vragen Gepercipieerd Nut  
Games in de lessen zouden mij helpen om betere punten te behalen. 
Games kunnen ervoor zorgen dat ik de leerstof beter zal begrijpen.  
Games zullen me helpen om me beter te kunnen concentreren in de klas. 
Vragen gamingvoorkeur  
Als ik de keuze had, zou ik vooral vakken volgen waarin games worden 
gebruikt. 
Ik ben absoluut voorstander van het gebruik van games in de klas. 

Tabel 10: Zijn games nuttig en wenselijk? 

In grafieken 10, 11 en 12 worden de histogrammen voorgesteld. De gemiddelde 
scores op leerpotentieel, nut en voorkeur bedragen respectievelijk 2.95, 2.71 en 
2.94 (op een schaal van 1 tot 5) en de meeste respondenten geven een score 
die ligt tussen 2 en 4. De grafieken tonen aan dat de beperkte groep die veel 
heil ziet in games ongeveer even groot is als de groep die het potentieel laag 
inschat. De overgrote meerderheid is eerder neutraal t.o.v. het potentieel en nut 
van games als leermiddel.
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grafiek 10: Leerpotentieel    

 
        grafiek 11: nut 

 

grafiek 12: gamevoorkeur volgens leerlingen 

Ondanks de verschillen tussen de drie factoren, kunnen we stellen dat ze toch 
gelijklopende percepties meten. De samenhang tussen een aantal variabelen 
wordt bevestigd in de literatuur (Bourgonjon et al. 2009). Leerlingen die 
bijvoorbeeld ervan overtuigd zijn dat gaming in de klas de prestaties kan 
bevorderen zullen waarschijnlijk een hogere voorkeur hebben (en ook een hoger 
score geven op leerpotentieel).  

Toepassing van statistische correlatieanalyse (Kendall’s Tau) bevestigt het 
onderling verband. De correlatie tussen de drie factoren is sterk significant (met 
coëfficiënten tussen 0.49 en 0.60) en het grootst tussen nut en voorkeur (0.60).  

In wat volgt worden de scores op de drie variabelen volgens geslacht, richting en 
graad gepresenteerd (grafieken 9, 10 en 11). 

Grafiek 13 stelt de scores voor op leerpotentieel. Wat daarbij vooral opvalt zijn:  

 De significant en sterk lagere scores van meisjes;  
 de significant lagere scores van leerlingen uit het ASO (in vergelijking met 

die van het BSO en TSO);  
 de significant lagere scores van leerlingen uit de eerste graad in 

vergelijking met leerlingen uit de tweede graad. Omdat we te maken 
hebben met continue variabelen werd hier ANOVA toegepast. 

Grafiek 14 stelt de scores op gepercipieerd nut voor. De verschillen zijn duidelijk 
beperkt. Meisjes scoren hier significant lager dan jongens.  
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Grafiek 15 geeft de gaming voorkeur weer. Meisjes scoren significant lager dan 
jongens en ASO leerlingen scoren significant lager dan leerlingen uit andere  
onderwijsvormen.  

 
Grafiek 13: Leerpotentieel volgens geslacht, richting en graad 

 
 

 
Grafiek 14: Gepercipieerd nut volgens geslacht, richting en graad 
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Grafiek 15: Gamingvoorkeur volgens geslacht, richting en graad 

Tabel 11 geeft de gemiddelde scores van de drie factoren weer, opgesplitst 
volgens geslacht en richting. Binnen elke richting blijkt het significante verschil 
tussen jongens en meisjes. Opmerkelijk is dat het verschil tussen ASO en BSO 
voornamelijk te wijten is aan de meisjes (uitgezonderd bij het waargenomen 
nut). De scores van jongens op leerpotentieel en voorkeur in de drie richtingen 
is niet significant verschillend. Meisjes uit het BSO geven wel significant hogere 
scores dan meisjes uit de andere richtingen. 
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Gemiddelde “learning 
potential” Type: 

Geslacht:  ASO BSO TSO Totaal 

Jongens 3,27 3,27 3,32 3,29 

Meisjes 2,52 2,93 2,48 2,58 

Totaal 2,83 3,10 3,03 2,94 
Gemiddelde "Perceived 
Usefulness" Type:  

Geslacht: ASO BSO TSO Totaal 

Jongens 3,04 2,92 3,10 3,04 

Meisjes 2,40 2,48 2,26 2,39 

Totaal 2,66 2,71 2,80 2,71 
Gemiddelde "Gaming 
Preference" Type:  

Geslacht:  ASO BSO TSO Totaal 

Jongens 3,31 3,33 3,36 3,33 

Meisjes 2,48 2,86 2,41 2,53 

Totaal 2,82 3,10 3,03 2,93 
Tabel 11: Gemiddelde Scores volgens Geslacht en Richting 
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6.7 Gepercipieerd gebruiksgemak van gaming  

In het vorig deel werden voornamelijk de drie succesfactoren gemeten en 
gepresenteerd. In dit deel wordt onderzocht hoe de leerlingen het leren en 
gebruiken van nieuwe educatieve games beoordelen. Aan leerlingen wordt 
gevraagd hoe zij het gebruiksgemak van nieuwe games inschatten. 
Gebruiksgemak of perceived ease of use is een bekend concept uit de 
technology acceptance literatuur. Het meet in dit onderzoek de mate waarin 
studenten vinden dat het aanleren en gebruiken van nieuwe educatieve games 
al dan niet extra inspanningen vraagt. Uit de literatuur blijkt dat gebruiksgemak 
een belangrijke determinant is van toekomstig gebruik en succes van 
technologieën. Indien toekomstige gebruikers van een technologie zoals 
bijvoorbeeld gaming vermoeden dat het leerproces en gebruik erg moeilijk zal 
zijn, zijn ze niet geneigd die technologie te gebruiken of onderschatten ze het 
nut en het potentieel van die technologie.  

Gebruiksgemak werd gemeten aan de hand van de twee vragen van tabel 12. 
Betrouwbaarheidstoetsen, zoals Cronbach Alpha, tonen aan dat de respondenten 
op beide vragen gelijkaardig antwoorden. We gebruiken dan een variabele die 
het gemiddelde van de twee vragen is. 

Vragen gebruiksgemak 
Het zal voor mij gemakkelijk zijn om nieuwe games aan te leren . 
Ik denk dat nieuwe games gemakkelijk te gebruiken zijn. 

Tabel 12: Vragen gebruiksgemak 

In grafiek 16 wordt het histogram van gebruiksgemak getoond. De meeste 
leerlingen verwachten dat nieuwe games gemakkelijk kunnen aangeleerd en 
gebruikt worden. Grafiek 17 geeft een significant lagere score voor meisjes. 
maar geen verschillen tussen de richtingen en de graden. 

In tabel 13 wordt het gebruiksgemak volgens richting, geslacht en graad 
gepresenteerd. Daarbij valt het verschil tussen jongens en meisjes binnen elke 
richting op. Het verschil tussen meisjes en jongens is minder uitgesproken in het 
BSO. 

 
Grafiek 16: Histogram van gebruiksgemak 
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Grafiek 17: Gemiddelde scores gebruiksgemak volgens geslacht, richting en graad 

 

Gemiddelde 
Gebruiksgemak Type:   

Geslacht  ASO BSO TSO Totaal 

Jongens 3,69 3,32 3,63 3,60 

Meisjes 3,01 3,04 2,90 2,99 

Totaal 3,29 3,19 3,37 3,29 
Gemiddelde 
Gebruiksgemak Type:   

Graad:  ASO BSO TSO Totaal 
Graad 1  3,31 3,50 3,88 3,36 

Graad 2  3,29 3,20 3,34 3,29 

Graad 3  3,25 3,27 3,35 3,30 

7de jaar  3,53 3,03  3,07 

Totaal 3,28 3,21 3,36 3,29 
Tabel 13: Gemiddelde scores volgens geslacht, richting en graad 

Op de vraag waarom leerlingen eventueel liever niet kiezen voor games (tabel 
14) in de klas duidt de grote meerderheid aan dat games dienen voor 
ontspanning. De redenen “games vertragen het leerproces” en “games zetten 
aan tot geweld” werden het minst vaak aangekruist.  

Reden 
Aantal 

antwoorden 

Games dienen voor ontspanning 473 

Games zijn verslavend  210 

Games interesseren mij niet 148 

Games vertragen het leerproces 127 

Games zetten aan tot geweld 103 
Tabel 14: Redenen om niet te kiezen voor gaming in de klas 
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6.8 Hebben ervaringen met gaming invloed op de beoordeling 
ervan?  

In het eerste deel werd gepolst naar o.m. de gamefrequentie en het aantal uren 
per week van de respondenten in het algemeen. Daarnaast werd een groep van 
80 studenten bevraagd die reeds games gebruikt hebben in de klas op 
regelmatige basis. In grafieken 14 en 15 wordt getoond of de ervaring met 
games een invloed heeft op de beoordeling van haar potentieel en 
gebruiksgemak. 
 
Grafiek 18 illustreert een lineair verband tussen ervaring met games in de vrije 
tijd en het potentieel dat leerlingen zien in games. Statistische testen tonen aan 
dat de verschillen tussen de categorieën meestal significant zijn. Enkel tussen 
categorie 1 (nooit) en 2 (enkele keren per jaar), zijn er geen significante 
verschillen.  
 
In grafiek 19 worden de scores getoond op drie variabelen volgens game-
ervaring in de klas (zie ook grafiek 2). Daarbij werden de groepen opgesplitst 
volgens leerlingen die nooit of eenmaal games gebruikt hebben in hun lessen, 
leerlingen die per semester of zelfs per maand games gebruiken (57 leerlingen), 
en die games wekelijks gebruiken (23 leerlingen). Statistische testen bevestigen 
een significant verschil tussen leerlingen uit groep 1 en leerlingen uit groep 2 en 
groep 3 (niet tussen groep 2 en 3 onderling) wat betreft: leerpotentieel, 
voorkeur en gebruiksgemak. Game-ervaring beïnvloedt dus ook de perceptie van 
leerlingen in gunstige zin. 
 

 
Grafiek 18: Nut en wenselijkheid van games in de klas volgens gaming in de vrije tijd 
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Grafiek 19: Leerpotentieel, nut, voorkeur en gebruiksgemak volgens ervaring met gaming als 
leermiddel 
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nutsvariabelen en dat ervaring met games in twee vormen eveneens een impact 
heeft. Uit de literatuur (Bourgonjon et al. 2009) is gebleken dat het gender-
effect gedeeltelijk gemedieerd wordt door ervaring met gaming. De lagere 
scores op de nutsvariabelen bij meisjes, kan te maken hebben met hun gebrek 
aan game-ervaring. Een toepassing van statistische meervoudige regressies 
tonen aan dat er een direct effect is van gender op leerpotentieel, nut en 
gamevoorkeur samen met het effect van game-ervaring. Anderzijds, is er ook 
een indirect medierend effect. Game-ervaring is significant lager bij meisjes, wat 
leidt tot lagere scores op de nutsvariabelen. 
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6.9 Verbanden tussen sport, sociale netwerken en game 
attitudes met nut, leerpotentieel, voorkeur en 
gebruiksgemak. 

Het verband tussen andere profielkenmerken zoals sportbeoefening, frequentie 
van sociale netwerken, algemene gamingattitudes en het gebruik van games in 
het onderwijs werd onderzocht door toepassing van de (ordinale) Kendall’s Tau 
correlatiecoëfficiënten. De resultaten worden voorgesteld in tabel 15: 
 

 Er is geen enkel verband tussen sportfrequentie en de nutsvariabelen. 
 Er is slechts een klein en positief verband tussen leerlingen die vaak 

sociale netwerken gebruiken en hun voorkeur voor games en haar 
leerpotentieel. 

 Er is een duidelijk positief en significant verband tussen positieve game 
attitudes en de nutsvariabelen. Leerlingen met voornamelijk positieve 
attitudes t.o.v. games in het algemeen, zien ook meer potentieel nut in 
het toepassen van gaming in het onderwijs. Het is niet verwonderlijk dat 
de sterkste determinant, de attitude ‘gaming is leerrijk’ is (met 
coëfficiënten die schommelen tussen 31% en 41%). 

 De verbanden tussen de negatieve kenmerken en de nutsvariabelen zijn 
doorgaans negatief en significant behalve voor gewelddadig. Leerlingen 
die de negatieve kenmerken van games benadrukken kennen ook minder 
potentieel toe aan het gebruik van games in het onderwijs. Toch zien we 
dat dit verband duidelijk minder sterk is in vergelijking met de positieve 
attitudes. De correlatiecoëfficiënten zijn beduidend kleiner. 
 

	   Leerpotentieel	   Nut	   Voorkeur	   Gebruiksgemak	  

Doe	  je	  aan	  sport?	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Sociale	  netwerken?	   ,06*	   -‐	   ,06*	   -‐	  

Positieve	  Attitudes	   	   	   	   	  

Leerrijk	   ,41***	   ,36***	   ,38***	   ,31***	  

Ontspannend	   ,23***	   ,24***	   ,27***	   ,26***	  

Boeiend	   ,33***	   ,31***	   ,35***	   ,34***	  

Sociaal	   ,30***	   ,30***	   ,32***	   ,30***	  

Negatieve	  Attitudes	   	   	   	   	  

Gewelddadig	   -‐,05*	   -‐	   -‐	   -‐	  

Tijdverlies	   -‐,27***	   -‐,23***	   -‐,25***	   -‐,25***	  

Verslavend	   -‐,14***	   -‐,07**	   -‐,08**	   -‐,12***	  

Enkel	  voor	  kinderen	   -‐,17***	   -‐,13***	   -‐,13***	   -‐,15***	  

*:	  p	  <	  0.05	  ;	  **:	  p	  <	  0.01	  ;	  ***:	  p	  <	  0.001;	  -‐	  :	  geen	  significant	  verband	  

Tabel 15: Verbanden tussen profielkenmerken en de succesfactoren van gaming 
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6.10 Hebben games een toekomst in het onderwijs? 

Tenslotte werd aan de studenten gevraagd of volgens hen educatieve games op 
termijn de traditionele leervormen zullen vervangen. De verdeling van de 
antwoorden is weergegeven in grafiek 20.  

Het is duidelijk dat de meesten matig akkoord zijn. De groep die al dan niet 
helemaal akkoord gaan is beperkt.  

 

 
Grafiek 20: Zal gaming traditionele leervormen vervangen? 
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6.11 Besluiten bevraging van de leerlingen  

Algemeen (gehele leerlingen populatie) 
 Voornaamste positieve kenmerken van gaming: ontspannend en boeiend. 
 Meest negatieve kenmerken van gaming: verslavend, gewelddadig en 

tijdverlies. 
 De hoogste prioriteit bij gaming is de grafische kwaliteit en spelervaring, 

het minst belangrijk de spelduur. 
 De meeste leerlingen verwachten dat nieuwe games gemakkelijk kunnen 

aangeleerd en gebruikt worden. De meisjes scoren hier beduidend lager 
dan de jongens. 

 Leerlingen zijn gematigd en voorzichtig positief wat betreft het 
leerpotentieel, het gepercipieerd nut en hun voorkeur. Meisjes scoren wel 
telkens lager dan jongens. 

 De meerderheid van de leerlingen gaan matig akkoord met de stelling dat 
gaming op termijn traditionele leervormen zal vervangen. 

 Leerlingen die frequent games spelen als vrijetijdsbesteding, maar ook 
educatief, vinden deze games leerrijk, boeiend en sociaal en omgekeerd 
vinden leerlingen die minder frequent games spelen deze games in 
mindere mate leerrijk, boeiend en sociaal.  

 Leerlingen die frequent sociale netwerken bezoeken vinden games 
ontspannender dan leerlingen die minder frequent sociale netwerken 
bezoeken.  

 Leerlingen die games in meer mate gewelddadig vinden, vinden deze ook 
in meer mate verslavend. Gewelddadige games zijn volgens leerlingen 
meer verslavend dan minder gewelddadige games.  

 Leerlingen die in meer of mindere mate vinden dat games gemakkelijk te 
leren en te gebruiken zijn vinden ook in meer of mindere mate dat nieuwe 
technologie het leren gemakkelijker maakt. 

Gender effect 
 Jongens doen meer aan sport dan meisjes. Jongens gamen meer dan 

meisjes, maar er is geen verband tussen gamen en sport, noch positief, 
noch negatief. 

 Meisjes geven minder positieve kenmerken voor gaming dan jongens, en 
meer negatieve kenmerken dan jongens. 

 Meisjes vinden ‘grafische kwaliteit’ en ‘spelervaring’ beduidend minder 
belangrijk dan jongens. 

 Meisjes vinden de verhaallijn beduidend belangrijker dan jongens. 
 Meisjes scoren beduidend lager wat betreft leerpotentieel, nut en voorkeur 

van gaming dan jongens. 
 Meisjes ervaren games als moeilijker om aan te leren en te gebruiken dan 

jongens. 
 

Richting, graad en effect 
 Er zijn significante verschillen voor sport en gaming in ASO en BSO. 
 TSO studenten gamen vaker en langer dan die van ASO en BSO. 
 Positieve en negatieve kenmerken van gaming worden ongeveer gelijk 

vermeld voor ASO, TSO en BSO. 
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 Er is geen beduidend verschil wat betreft prioriteit tussen ASO, TSO en 
BSO. 

 ASO studenten scoren lager op leerpotentieel, nut en voorkeur dan 
leerlingen uit BSO en TSO. 

 Sportfrequentie en gamingfrequentie zijn hoger bij graad 1 dan bij graad 
3. 

 Sociale netwerken zijn minder frequent in graad 1 dan in graad 2 en 3. 
 Het gepercipieerd gebruiksgemak blijft hetzelfde in alle graden. 

  

Games in het onderwijs 
 70% van de leerlingen heeft nog nooit games gespeeld in een educatieve 

context, 20% slechts enkele keren, 8% heeft games regelmatig gebruikt 
(minstens eenmaal per semester). 

 Van de meest ‘ervaren’ gamers zeggen vooral ASO en TSO studenten die 
wekelijks gamen dat ze het meest bijgeleerd hebben. 

 De grote meerderheid van de leerlingen is eerder neutraal ten opzichte 
van het potentieel en nut van games als leermiddel. 

 Gemiddeld zijn de leerlingen neutraal op de vraag of educatieve games op 
korte termijn de traditionele leervormen vervangen. 

 Leerlingen die vinden dat games een leermiddel zijn dat de kwaliteit van 
het onderwijs kan verbeteren vinden ook dat zij hun leerstof kunnen 
aanleren via games, en dat games op termijn de traditionele leervormen 
zullen vervangen. Leerlingen die minder overtuigd zijn van de waarde van 
games als leermiddel vinden ook minder dat zij leerstof kunnen aanleren 
via games. Zij zijn er ook minder van overtuigd dat men van commerciële 
games veel kan leren en vinden minder dat games traditionele leervormen 
zullen vervangen.  

 Er is een duidelijk positief en significant verband tussen positieve game 
attitudes en de nutsvariabelen. Leerlingen die voornamelijk positieve 
attitudes hebben t.o.v. gaming in het algemeen, zien ook meer potentieel 
nut in het toepassen van gaming in het onderwijs. 

 Leerlingen die games gewelddadig en verslavend vinden verklaren dat 
games niet in de les thuishoren. Wie games minder gewelddadig en 
verslavend vindt, vindt meer dat ze in de les thuishoren.  

 Leerlingen die vinden dat de school veel gebruikt maakt van multimedia 
vinden dat games een leermiddel zijn, dat men van commerciële games 
kan leren en dat educatieve games de traditionele leervormen zullen 
vervangen. 

 Gewelddadige games worden typisch minder gespeeld dan race-, sport- 
en avontuurgames. 

 Games worden voornamelijk thuis gespeeld, gevolgd door bij vrienden en 
op school.  
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7 Enquête leerkrachten 

7.1 Steekproefbeschrijving 

In de tabellen 16,17,18 en 19 worden de samenstelling van de steekproef van 
301 leerkrachten bondig weergegeven. De steekproef bestaat voor 57% uit 
vrouwen, en bevat voornamelijk leerkrachten in opleiding (88%) (met leeftijden 
schommelend tussen 18 en 25 jaar). Deze doelgroep is voornamelijk interessant 
omdat zij in de toekomst gaming kunnen introduceren in het onderwijs als 
alternatief leermiddel. 

 

Geslacht Aantal % 

(Blanco) 3 1,00% 

Man 124 41,20% 

Vrouw 174 57,81% 

Totaal 301 100,00% 
Tabel 16: Geslacht 
 

Type Leerkracht Aantal % 

Blanco 8 2,66% 

lector 4 1,33% 

leerkracht basis 1 0,33% 

leerkracht secundair 21 6,98% 

stagiair 266 88,37% 

Totaal 301 100,00% 
Tabel 17: type leerkrachten 

 

Leeftijd Aantal % 

18 1 0,33% 

19 35 11,63% 

20 60 19,93% 

21 72 23,92% 

22 49 16,28% 

23 32 10,63% 

24 8 2,66% 

25 4 1,33% 

>=26 21 6,98% 

Blanco 19 6,31% 

Totaal 301 100,00% 
Tabel 18: leeftijd 
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 Man Vrouw Aantal Total % 
Type 
Leerkracht Aantal % Aantal %   

Blanco 3 1,01% 4 1,34% 7 2,35% 

lector 1 0,34% 3 1,01% 4 1,34% 
leerkracht 
basis  0,00% 1 0,34% 1 0,34% 

leerkracht 
secundair 13 4,36% 8 2,68% 21 7,05% 

leerkracht 
secundair; 
stagiair 

1 0,34%  0,00% 1 0,34% 

stagiair 106 35,57% 158 53,02% 264 88,59% 

Totaal 124 41,61% 174 58,39% 298 100,00% 
Tabel 19: Samenstelling van de steekproef leerkrachten 

 

In de volgende tabellen (tabel 20, tabel 21 en tabel 22) wordt het gemiddeld PC 
gebruik, de gamingfrequentie en de zelf ingeschatte computervaardigheden van 
de respondenten voorgesteld. De subjectieve computervaardigheid (’perceived 
self-efficacy’ in de literatuur), meet in welke mate de respondenten vinden dat 
ze zelf expert zijn wat betreft hun vaardigheden om met een PC en internet om 
te gaan en computerproblemen op te lossen. 

Uit tabel 20 blijkt dat vooral leerkrachten in opleiding de PC thuis veel gebruiken 
(gemiddeld meer dan 11 uren per week). Lectoren (en ook andere leerkrachten) 
gebruiken de PC dan weer voornamelijk op het werk (ongeveer 29 uren per 
week).  

Tabel 21 geeft weer hoe frequent de respondenten zelf games spelen. De tabel 
toont dat voornamelijk de leerkrachten in opleiding, maar ook de leerkrachten 
secundair gamen in hun vrije tijd. De frequentie bij hen is echter beperkt en ligt 
tussen ‘enkele keren per jaar’ en ’maandelijks’. 

De subjectieve computervaardigheden zijn hoog te noemen (met gemiddelde 
scores rond 4 op een schaal tot 5). Lectoren geven zichzelf de hoogste score, 
gevolgd door leerkrachten uit het secundair onderwijs en stagiairs. 



34 

PC gebruik: Gemiddeld aantal uren per week 

Geslacht 
PC gebruik 
thuis 

PC gebruik thuis + 
werk 

Aantal 
Respondenten 

Man 14,94 26,30 124 
Vrouw 8,32 24,02 174 

Type Leerkracht 
PC gebruik 
thuis 

PC gebruik thuis + 
werk 

Aantal 
Respondenten 

Blanco 12,71 39,29 8 

Lector 5,50 34,00 4 

Leerkracht basis 3,00 13,00 1 

Leerkracht secundair 6,30 22,05 21 

leerkracht i.o. 11,81 24,99 266 

Globaal 11,35 25,22 300 
Tabel 20: Pc gebruik: gemiddeld aantal uren per week 

Geslacht 
Gemiddelde 
* 

Aantal 
Respondenten 

Man 3,37 124 

Vrouw 1,90 174 

Type Leerkracht 
Gemiddelde 
* 

Aantal 
Respondenten 

Blanco 2,57 8 

Lector 1,25 4 

Leerkracht basis 1,00 1 

Leerkracht secundair 2,10 21 

Leerkracht i.o. 2,58 266 

Globaal 2,52 300 
*: 1=nooit; 2=enkele keren per jaar; 
3=maandelijks;4=wekelijks;5=dagelijks 

Tabel 21: Frequentie videogaming in vrije tijd 

Geslacht 
Gemiddelde 
"computervaardigheid" (1-5) Aantal 

Man 4,13 124 

Vrouw 3,77 174 

Type Leerkracht 

Blank 3,25 8 

Lector 4,06 4 

Leerkracht basis 3,50 1 

Leerkracht secundair 3,96 21 

Leerkracht i.o. 3,94 266 

Globaal 3,92 300 

1=zeer laag;3=matig;4=hoog; 5=zeer hoog 
Tabel 22: Subjectieve computervaardigheden van leerkrachten 
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7.2 Welke games spelen Leerkrachten in hun vrije tijd? 

Tabel 23 geeft weer welke genres leerkrachten spelen (als ze al gamen). Terwijl 
de top 3 bij leerlingen gevuld werd door Racespel, Sport en Adventure; is dit bij 
leerkrachten: Sport, racespel en First Person Shooter. 
  

Genre 
Aantal 
Antwoorden 

Sport 83 
Racespel 77 
First person 
shooter 62 
Puzzel 60 
Strategie 46 
Adventure 45 
Simulatie 45 
Fighting 25 
RolePlayingGame 25 
Platform 25 
Third person 
shooter 24 
Shoot'em up 19 
MMO 18 
Computerdans 10 
Tabel 23: Welke genres spelen leerkrachten 
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7.3 Hebben leerkrachten al games toegepast in de klas? 

De ervaring van (toekomstige) leerkrachten met games als leermiddel wordt 
weergeven in grafiek 21. De resultaten spreken voor zich, 83% heeft games in 
die vorm nog nooit gebruikt; slechts 9 respondenten (3%) heeft gaming op 
regelmatige basis toegepast als leermiddel. Let wel, de steekproef van deze 
enquête omvat voornamelijk leerkrachten in opleiding (stagiairs). 

 
Grafiek 21: Ervaring met games als leermiddel 
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7.4 Gaming attitudes: Hoe denken leerkrachten over gaming in 
het algemeen? 

Net zoals bij de leerlingen hebben we zowel positieve als negatieve kenmerken 
van gaming bevraagd.  

Uit grafiek 22 en grafiek 23 blijkt duidelijk dat games in de eerste plaats als 
ontspannend en boeiend worden beschouwd. Daarnaast zijn ze voor de 
respondenten ook verslavend en gewelddadig. De kenmerken sociaal en ‘enkel 
voor kinderen’ krijgen de laagste scores.  

 
Grafiek 22: Positieve kenmerken van gaming 

 

 
Grafiek 23: Negatieve kenmerken van gaming 
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de positieve kenmerken veel hoger; en op de negatieve kenmerken significant 
lager.  

In grafieken 26 en 27 worden de verschillen getoond tussen leerlingen en 
leerkrachten. De verschillen zijn significant en het grootst wat betreft boeiend, 
sociaal, tijdverlies, en verslavend. Telkens zijn leerlingen positiever of negatiever 
dan leerkrachten. 

 

 
 

Grafiek 24 en 25: Positieve en negatieve kenmerken volgens geslacht 
 

  
Grafiek 26 en 27: Gamingkenmerken: verschillen tussen leerlingen en leerkrachten 
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Grafiek 28: Hoogste prioriteit door Leerlingen en door leerkrachten over leerlingen 
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7.5 Correlaties tussen profielkenmerken en game-attitudes. 

In tabel 24 worden de verbanden tussen PC-gebruik, gaming en de attitudes 
t.o.v. games onderzocht (d.m.v. Kendall’s Tau Correlatiecoëfficiënten). De tabel 
toont dat voornamelijk gamefrequentie, en in mindere mate 
computervaardigheden en ook PC-gebruik thuis correleert met gaming attitudes. 

Wat betreft de kenmerken onderling zien we duidelijk dat de positieve 
kenmerken onderling sterk positief correleren. Ook de negatieve kenmerken zijn 
onderling sterk positief gecorreleerd. Verder is het opvallend dat vooral 
tijdverlies en in mindere mate enkel voor kinderen negatief correleert met alle 
positieve kenmerken. Anders gesteld: leerkrachten die de positieve kenmerken 
minder valideren geven een significant hogere score op tijdverlies en enkel voor 
kinderen (en vice versa). De negatieve correlatie tussen enerzijds verslavend en 
gewelddadig en anderzijds de positieve kenmerken is relatief beperkter.  
 

 
Leerrijk	  

Ont-‐
spannend	   Boeiend	   Sociaal	  

Geweld-‐
dadig	   Tijdverlies	   Verslavend	  

Enkel	  voor	  

kinderen 

Verband	  tussen	  PC	  gebruik,	  Gaming,	  Computervaardigheden	  en	  de	  attitudes	  t.o.v.	  gaming	  

PC	  gebruik	  thuis	   ,15**	   ,21**	   ,21**	   ,20**	   -‐	   -‐,15**	   -‐	   -‐,15**	  

PC	  gebruik	  totaal	   -‐	   -‐	   -‐	   ,10*	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Gamingfrequentie?	   ,30***	   ,40***	   ,52***	   ,39***	   -‐,22***	   -‐,37***	   -‐,15**	   -‐,43***	  

Computervaardigheden	   ,27***	   ,21***	   ,28***	   ,28***	   -‐	   -‐,20***	   -‐	   -‐,18**	  

Verband	  tussen	  de	  gaming	  attitudes	  onderling.	  

	  
Leerrijk	  

Ont-‐
spannend	   Boeiend	   Sociaal	  

Geweld-‐
dadig	   Tijdverlies	   Verslavend	  

Enkel	  voor	  
kinderen	  

Leerrijk	   	   ,23***	   ,47***	   ,40***	   -‐	   -‐,35***	   -‐	   -‐,24***	  

Ontspannend	   ,23***	   	   ,37***	   ,33***	   -‐,11*	   -‐,31***	   -‐	   -‐,25***	  

Boeiend	   ,47***	   ,37***	   	   ,50***	   -‐,16**	   -‐,43***	   -‐,19***	   -‐,36***	  

Sociaal	   ,40***	   ,33***	   ,50***	   	   -‐,17**	   -‐,34***	   -‐,14**	   -‐,26***	  

Gewelddadig	   -‐	   -‐,11*	   -‐,16**	   -‐,17**	   	   ,25***	   ,28***	   ,14*	  

Tijdverlies	   -‐,35***	   -‐,31***	   -‐,43***	   -‐,34***	   ,25***	   	   ,32***	   ,33***	  

Verslavend	   -‐	   -‐	   -‐,19***	   -‐,14**	   ,28***	   ,32***	   	   -‐	  

Enkel	  voor	  kinderen	   -‐,24***	   -‐,25***	   -‐,36***	   -‐,26***	   ,14*	   ,33***	   -‐	   	  

*:	  p	  <	  0.05	  ;	  **:	  p	  <	  0.01	  ;	  ***:	  p	  <	  0.001;	  -‐	  :	  geen	  significant	  verband	  
Tabel 24: Verbanden tussen profielkenmerken en attitudes 



  41 

7.6 Is gaming in het onderwijs nuttig en wenselijk? 

Bij leerkrachten wordt gepolst naar het leerpotentieel en naar hun mening over 
het nut van gaming als leermiddel. De vragen van leerpotentieel en 
waargenomen nut zijn quasi hetzelfde als die van de leerlingen zodat een 
vergelijk mogelijk wordt. De vragen worden volledigheidshalve in tabel 25 (zie 
ook tabel 10). Voor beide concepten worden telkens de nodige statistische 
analyses toegepast om te komen tot betrouwbare geaggregeerde concepten 
(Cronbach alpha, Factor loadings en discriminante validiteit).5 Beide begrippen 
zijn betrouwbare maatstaven. 
 
Grafieken 29 en 30 geven de histogrammen weer van respectievelijk 
‘leerpotentieel’ en ‘gepercipieerd nut’. Met gemiddelden van 2,85 en 2,89 op een 
schaal van 1 tot 5 kan gesteld worden dat leerkrachten niet positief maar ook 
niet echt negatief zijn. De verdelingen tonen aan dat de grootste groep van 
respondenten scores geeft tussen 2 en 4. Wat leerpotentieel betreft zijn de 
meningen meer verdeeld (een grotere spreiding van de antwoorden). 
 

Vragen Leerpotentieel  
Games horen niet thuis in de klas. 
Games zijn een potentieel leermiddel. 
Games zullen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. 
Het gebruik van games in de klas betekent progressie. 
Vragen Gepercipieerd Nut  
Games in de lessen kunnen ervoor zorgen dat leerlingen meer punten 
halen op toetsen. 
Games kunnen ervoor zorgen dat ik de leerstof beter kan overbrengen.  
Games kunnen ervoor zorgen dat ik leerstof op een efficiëntere manier 
kan overbrengen. 
Games zullen de concentratie van leerlingen verhogen. 

Tabel 25: Leerpotentieel en nut van gaming volgens leerkrachten 

 

                                       
5 Bepaalde	  (negatief	  geformuleerde)	  vragen	  werden	  omgekeerd	  gecodeerd.	  Zowel	  leerpotentieel	  als	  
gepercipieerd	  nut	  hebben	  een	  Cronbach	  alpha	  van	  0,875	  !	  (met	  factor	  loadings	  tussen	  .75	  en	  .75). 
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Grafieken 29 en 30: Leerpotentieel en nut volgens leerkrachten 
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In grafiek 31 en grafiek 32 worden voor leerpotentieel en nut de verschillen in 
gemiddelde scores weergegeven tussen leerlingen en leerkrachten en tussen 
vrouwen en mannen. Zowel voor leerlingen als voor leerkrachten zijn er telkens 
de significante verschillen tussen de geslachten. Er zijn geen verschillen in 
leerpotentieel tussen leerlingen en leerkrachten. De verschillen in waargenomen 
nut tussen leerlingen en leerkrachten zijn wel statistisch significant (maar 
beperkt).  
 

 
Grafiek 31: Verschillen in leerpotentieel volgens geslacht en tussen leerlingen en leerkrachten 

 
Grafiek 32: Verschillen in nut volgens geslacht en tussen leerlingen en leerkrachten 

In grafiek 21 werd getoond dat slechts een beperkte groep respondenten reeds 
gaming heeft toegepast als leermiddel. Aan die groep werd gevraagd wat de 
redenen waren om gaming te gebruiken in de klas. Daarbij werden een aantal 
potentiële doelen opgesomd. In tabel 26 worden de doelen weergegeven volgens 
aantal antwoorden. Daarnaast gaven enkele leerkrachten nog zelf als 
doel/reden: de mogelijkheid om de stof te visualiseren.
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Redenen Aantal 
Om algemene ICT vaardigheden stimuleren. 47 
Videogames motiveren leerlingen. 10 
Om leerlingen met leermoeilijkheden te ondersteunen. 10 
Om leerlingen Probleemoplossend te leren  denken 9 
Om leerlingen kritisch te leren denken. 8 
Om persoonlijke vaardigheden zoals initiatief en 
volharding te onwikkelen. 4 
Om vakinhoudelijke kennis over te brengen 3 
“Drill and practice” 2 
Om sociale vaardigheden te trainen 2 
Totaal Aantal 95 

Tabel 26: "Waarom hebt u gaming toegepast in de klas?" 

Op een aansluitende open vraag omtrent redenen om gaming toe te passen 
i.p.v. andere leervormen werden een 60-tal antwoorden ingevuld. In tabel 27 
werden de meest frequente gegroepeerd in een aantal categorieën en enkele 
voorbeeldantwoorden toegevoegd ter verduidelijking. 
 
Om “Kritisch te leren denken”: 2 antwoorden 
Motivatie, aandacht, concentratie, interesse: 25 antwoorden 

Enkele voorbeelden: 
-  “Om de les goed te starten en de aandacht te trekken en zodat de 

leerlingen geconcentreerd blijven. 
- Het zorgt voor meer motivatie en interesse.                                             
- Motivatie, want leerlingen zijn actief.” 

Aansluiting bij de leefwereld van leerlingen: 12 antwoorden 
- “Via videogames vertrek je vanuit de leefwereld van de leerlingen (toch 

een groot deel) om je eigen leerstof over te brengen, wat de kans op 
aandacht vergroot. 

- Omdat de computer aansluit bij hun leefwereld. 
- Omdat dit een link is met de leefwereld van de leerlingen. “                                                                                                   

Variatie, ondersteuning: 5 antwoorden 
- “[Gaming is een ] toffer medium dan een boek.      
- Verandering van spijs doet eten.                                           
- Het is een leuk motiverende afwisseling in de les. Je kunt de helft van de 

groep laten spelen en hebt meer persoonlijke aandacht en tijd in de 
andere groep.                                                                             

- Om eens iets anders te doen, om te variëren in mijn onderwijs.”                                                                                                
Onbewust aanleren: 2 antwoorden 

- “ Dit lijkt me een goed medium om leerlingen onbewust veel bij te leren.                                                                                        
- Zodat leerlingen iets bijleren zonder dat ze het beseffen.” 

Visualisatie en andere zintuigen: 2 antwoorden 
 - “Hoe meer zintuigen bij het leerproces betrokken worden hoe beter geleerd 
kan worden.“ 

Om “Kritisch te leren denken”: 2 antwoorden 
Tabel 27: Redenen om gaming te gebruiken i.p.v. andere leervormen. 

 



  45 

De respondenten werden gevraagd naar de bestaande weerstanden tegen 
gaming. Er werd gevraagd wat leerkrachten in het algemeen tegenhoudt om 
gaming toe te passen in de klas. Daarbij werd een lijst van mogelijke redenen 
opgesomd. 

In tabel 28 wordt de lijst getoond volgens aantal antwoorden. Een aantal 
weerstanden worden door de respondenten vaak samen aangeduid. 
Tijdsplanning, onvoldoende bewijs van meerwaarde, kosten en technische 
uitrusting, negatieve reacties en aspecten, en moeilijke beheersing 
(klasmanagement) zijn de voornaamste redenen om gaming mogelijk niet te 
gebruiken als leermiddel. 
 

Potentiële weerstanden Aantal 
Tijdsplanning: een les duurt 50 min. (een game spelen duurt 
(vaak) langer)  150 
Onvoldoende bewijs van meerwaarde 132 
Videogames kosten geld 130 
Negatieve reacties van de buitenwereld 128 
Bezorgd om de negatieve aspecten zoals bv. geweld en 
verslaving 127 
Geen of slecht uitgeruste computerlokalen beschikbaar 119 
Er bestaan geen gepaste videogames voor mijn vakken 111 
Te moeilijk om de leerdoelen te toetsen 105 
Moeilijk klasmanagement: leerlingen/studenten zijn snel 
afgeleid (internet, chatten,…) 102 
Geen ondersteuning beschikbaar 71 

Tabel 28: Mogelijke Weerstanden  tegen gaming 
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7.7 Gaming in het onderwijs: Gepercipieerd gebruiksgemak 
(“Perceived Ease of Use”) 

Ook bij leerkrachten werd gepolst naar het waargenomen gebruiksgemak (‘ease 
of use’, tabel 29). Bij de leerkrachten werden dezelfde twee vragen als bij de 
leerlingen gesteld.6  
 
Grafiek 33 geeft de spreiding weer van de antwoorden. Met een gemiddelde 
score van 3,21 en meer positieve dan negatieve antwoorden kan gesteld worden 
dat leerkrachten het aanleren en gebruiken van games zeker niet als moeilijk of 
problematisch ervaren. 
 
Grafiek 34 geeft de verschillen in gebruiksgemak weer tussen leerlingen en 
leerkrachten en vrouwen en mannen. Telkens worden significante verschillen 
getoond volgens geslacht. De verschillen tussen leerlingen en leerkrachten zijn 
niet significant. 
 

Vragen Gebruiksgemak 
Het zal voor mij gemakkelijk zijn om nieuwe games aan te leren. 
Ik denk dat nieuwe games gemakkelijk te gebruiken zijn. 

Tabel 29: Vragen van waargenomen Gebruiksgemak 
 

 
Grafiek 33: Gebruiksgemak volgens eerkrachten 

 

                                       
6 Cronbach alpha bedraagt .859. 
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Grafiek 34: Verschillen in gebruiksgemak volgens geslacht en tussen leerlingen en leerkrachten 
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7.8 Hebben ervaringen met gaming invloed op de beoordeling 
ervan?  

In het eerste deel werd gepolst naar o.m. de gamefrequentie en subjectieve 
computervaardigheden van de respondenten in het algemeen. Daarnaast werd 
ook een groep van 51 leerkrachten, die reeds gaming gebruiken in de klas op 
regelmatige basis, bevraagd.  

In grafiek 35 zien we een beperkt verband tussen game-ervaring enerzijds en 
‘leerpotentieel’, ‘nut’ en ‘gebruiksgemak’ anderzijds. Vooral tussen de niet-
gamers (‘nooit’ en ‘enkele keren per jaar’) en de categorieën ‘maandelijks’, 
‘wekelijks’ en ‘dagelijks’ zijn er significante verschillen. Tussen de categorie 
‘dagelijks’ enerzijds en ‘maandelijks’ en ‘wekelijks’ anderzijds, zijn er significante 
verschillen in waargenomen nut en gebruiksgemak.  

In grafiek 36 werden de scores op drie variabelen volgens ervaring met gaming 
weergegeven in de klas. Statistische testen bevestigen een significant verschil 
voornamelijk in gepercipieerd nut en in mindere mate gebruiksgemak tussen de 
5 categorieën. Significante verschillen in leerpotentieel zijn er enkel tussen de 
categorie ‘nooit’ en de andere categorieën. Ervaring met gaming beïnvloedt dus 
globaal wel de perceptie van leerkrachten in gunstige zin. 

 
Grafiek 35: Leerpotentieel, nut en gebruiksgemak volgens gaming in de vrije tijd 
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Grafiek 36: Leerpotentieel en nut van games in de klas volgens ervaring met games als leermiddel 
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7.9 Kennis over en interesse in gaming volgens leerkrachten 

In grafiek 37 worden de antwoorden getoond op de vraag of de leerkrachten 
voldoende kennis hebben om games te gebruiken tijdens de lessen. De 
meningen zijn verdeeld. 29,5% beweert onvoldoende informatie te hebben, 36% 
beweert ‘goed’ tot ‘zeer goed’ geïnformeerd te zijn.  
 
In grafiek 38 wordt de mate van kennis volgens geslacht en gamefrequentie 
getoond. Daarbij wordt opgemerkt dat globaal genomen vrouwen beweren 
minder kennis te hebben dan mannen. De verschillen tussen mannen en 
vrouwen zijn het kleinst (of niet bestaand) bij leerkrachten die nooit gamen en 
zij die wekelijks (of dagelijks) gamen. Van de leerkrachten die enkele keren per 
jaar of maandelijks gamen in hun vrije tijd, zijn de mannen significant 
optimistischer over hun kennis.  
 

 
Grafiek 37: Voldoende kennis over het gebruik van games tijdens de lessen? 

 

Grafiek 38: Kennis over gaming volgens geslacht en gamefrequentie 
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In een open vraag werd gepeild naar de kennis die gewenst is. 
De verschillende vrije antwoorden werden gegroepeerd in 4 hoofdcategorieën. 
Het is mogelijk dat een respondent meerdere antwoorden gaf, dit bleek echter 
uitzonderlijk te zijn.  
 

Categorie Aantal Respondenten 
Functioneel 
(Welke games bestaan er? Wat zijn de mogelijkheden?) 16 
Technisch 
(Welke PC vereisten?  Welke computervaardigheden zijn 
vereist als leerkracht?) 12 
Ervaring  
(“Ik mis ervaring.”) 12 
Pedagogisch  
(Hoe gaming inpassen in leerplannen? Hoe de aandacht 
van de leerlingen bewaren? Wat is de leerwinst van 
gaming?) 7 

Tabel 30: Welke kennis mist u? 

Tenslotte werden leerkrachten gevraagd of ze geïnteresseerd zijn in meer 
informatie en of ze geïnteresseerd zijn om games in te de toekomst te 
gebruiken.  
De resultaten worden getoond in grafiek 39 en grafiek 40. Uit deze grafieken 
blijkt dat 127 respondenten (44%) wel degelijk gïnteresseerd zijn. 31,5% is 
neutraal. Op de vraag of de respondenten ook effectief games wil gebruiken zijn 
de respondenten nog positief maar voorzichter (vooral de categorie ‘niet echt’ is 
gestegen ten koste van ‘neutraal’). 
 
 

 
grafiek 39: Wensen leerkrachten meer informatie? 
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Grafiek 40: Willen leerkrachten games toepassen in de klas? 

Na toepassing van betrouwbaarheidstesten (Cronbach alpha en factor loadings), 
hebben we de bovenstaande twee vragen omgevormd tot een geaggregeerde 
factor: interesse in gaming (als toekomstig leermiddel).  
In grafiek 41 tonen we het verband tussen gaming interesse en gamegfrequentie 
(in de vrije tijd), weergegeven volgens geslacht.  

 
Grafiek 41: Interesse in games als leermiddel volgens geslacht en game-ervaring 
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toepassing van statistische technieken7 blijkt niet het PC gebruik maar wel 
computervaardigheden een belangrijke determinant van gaming-interesse.  
 

                                       
7 Om het relatieve belang van computervaardigheden, PC-gebruik en geslacht na te gaan 
hebben we meervoudige lineaire regressie toegepast. Daarbij bleken enkel geslacht en 
computervaardigheden significant (met VIF indicatoren <1.2 is er hierbij geen sprake 
van multicollineariteit). 
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7.10 Besluit leerkrachten en vergelijking met leerlingen 

Algemeen (gehele leerkrachten populatie)	  
- De meeste tendensen die we zien bij de leerlingen zien we ook 

terugkomen bij de leerkrachten (in het algemeen).  
- Slechts een beperkt aantal leerkrachten (en dan nog vooral stagairs) heeft 

games als leermiddel al gebruikt.  
- Net zoals bij de leerlingen is er een duidelijk ‘gender’ effect waarneembaar 

bij de leerkrachten. 
- Er bestaat bij leerkrachten een interesse om meer te weten over gaming 

in het algemeen. De kennis over games is echter nog niet echt aanwezig, 
en er is bovendien niet veel weerstand ten opzichte van gaming. 
 

‘Type leerkracht’ effect 
- Thuis wordt de PC vooral gebruikt door toekomstige leerkrachten terwijl 

lectoren de PC vooral gebruiken op het werk. 
- Terwijl de frequentie van gamen laag is, zijn het toch vooral de 

toekomstige leerkrachten en de leerkrachten secundair onderwijs vooral 
gamen in hun vrije tijd. 

  

Vergelijking leerkrachten – leerlingen  
- Voor alle kenmerken van gaming (en vooral ‘boeiend’, ‘sociaal’, 

‘tijdverlies’ en ‘verslavend’) zijn leerlingen meer positief (of minder 
negatief) dan leerkrachten. 

- Leerkrachten overschatten het belang dat leerlingen hechten aan spelduur 
en verhaallijn, ze onderschatten het belang van spelervaring en realisme. 

- Wat betreft leerpotentieel (en ook nut) is er niet veel verschil met de 
leerlingen. 

- Wat betreft ‘gebruiksgemak’ zijn er geen significante verschillen tussen 
leerlingen en leerkrachten. 
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8 Algemeen Besluit 

Uit het rapport komen een aantal belangrijke conclusies naar voren, zoals o.a. 
het gender-effect, het spelen van gewelddadige games, onbekend is onbemind 
naar voren. Voor een verdere verklaring hiervan wordt verwezen naar de 
gedetailleerde besluiten  na de desbetreffende hoofdstukken.  

De bedoeling was niet onmiddellijk beleidsadviezen te formuleren, maar wel de 
hedendaagse percepties van leerkrachten en leerlingen ivm gaming te 
onderzoeken en in kaart te brengen en dit in voorbereiding van de volgende 
fases van het onderzoek, met name de praktijkgerichte integratie van games in 
het onderwijs. 

-  
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9 Bijlagen 

9.1 Bijlage 1: enquête leerlingen 

Enquête: videogames in het onderwijs gebruiken 

1 Ik ben: 

 vrouw    man  

2 Ik zit in: 

 1ste graad (1-2 leerjaar) 

 2de graad (3-4 leerjaar) 

 3de graad (5-6 leerjaar) 

 7de jaar 

3 Richting (vb. ASO, specifiek: Latijn-Wiskunde): 

 ASO, specifiek:…………………………………………………………………………………………….. 

 BSO, specifiek:…………………………………………………………………………………………….. 

 KSO, specifiek:…………………………………………………………………………………………….. 

 TSO, specifiek:…………………………………………………………………………………………….. 

4 Doe  je aan sport in jouw vrije tijd? 
nooit enkele 

keren 
per jaar 

maandelijks wekelijks dagelijks 

     

specifiek: gemiddeld aantal uur per week:…… 

 
5 Maak je gebruik van sociale netwerken? (Facebook, Netlog, YouTube, …) 

nooit enkele 
keren 

per jaar 

maandelijks wekelijks dagelijks 

     

 
6 Hoe vaak speel je videogames in jouw vrije tijd? 

nooit enkele 
keren 

per jaar 

maandelijks wekelijks dagelijks 
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specifiek: gemiddeld aantal uur per week:…… 

 
7 Welke videogames speel je zoal?* (verklaring genres zie bijlage) 

 Geen  Adventure  MMO 

 Platform/Platformer  Puzzel  Role Playing Game 

 Racespel  Computerdans  Shoot 'em up 

 Simulatie  Sport  Strategie 

First Person Shooter Third Person Shooter  Fighting 

andere, nl.:………………………………………………………………………………………………….. 

* Er zijn verschillende antwoorden mogelijk 

8 Als u gamet, via welk medium game je dan? (totaal=100%) 

draagbare spelconsole (Nintento DS, PSP,…): ……………% 

spelconsole (Xbox, Playstation, Wii,…): ……………% 

personal computer(desktop, laptop, smartphone): ……………% 

* Er zijn verschillende antwoorden mogelijk 

9 Waar speel je videogames? 

 thuis 

 op school 

 bij vrienden 

 andere, nl.: ……………………………………………………………………………………………………. 

* Er zijn verschillende antwoorden mogelijk 

10 Videogames zijn: 
 helemaal 

niet 
akkoord 

niet 
akkoord 

matig 
akkoord 

akkoord volledig 
akkoord 

geen 
mening 

leerrijk 
      

ontspannend 
      

gewelddadig 
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tijdverlies 
      

verslavend 
      

boeiend 
      

sociaal 
      

enkel voor 
kinderen       

 
11 Welke van de volgende elementen van videogaming krijgen volgens jou de 

hoogste prioriteit? Nummer van 1 tot 5 (1=laagste tot 5=hoogste prioriteit) 
grafische kwaliteiten …… 

spelduur …… 

spelervaring (gameplay) …… 

realisme …… 

verhaallijn …… 

 
12 Van welke videogames heb je al gehoord?* 

 Palestine  The Sims  The legend of Zelda 

 Grand Theft Auto  Crazy Machines  Sonic the Hedgehog 

 Tetris  Super Mario Bros  Roller Coaster Tycoon 

 America’s Army  Operatie Ibiza  Solitaire 

 Darfur is dying  FIFA  Food force 

* Er zijn verschillende antwoorden mogelijk 

13 In welke mate ga je akkoord met de volgende stellingen? 
 helemaal 

niet akkoord 
niet 

akkoord 
matig 

akkoord 
akkoord volledig 

akkoord 
geen 

mening 

Videogames horen 
niet thuis in de 
klas.       

Het gebruik van 
videogames in de 
klas  is  
waardeloos. 

      

Videogames zijn 
een potentieel       
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leermiddel. 
Videogames zullen 
de kwaliteit van het 
onderwijs 
verbeteren. 

      

Het gebruik van 
videogames in de 
klas is een 
positieve evolutie. 

      

 
14 Heb je al videogames in het kader van de lesinhoud gespeeld? 

nooit slechts 
een of 
enkele 
keren 

eenmaal 
per 

semester 

maandelijks wekelijks 

     

 
15 Indien je videogames in het kader van de lesinhoud hebt gespeeld, geef dan 

aan: 
a) voor welke richting? 
b) voor welk vak? 
c) de naam van de game? 

a) richting b) vak c) game 

(vb. ASO) (vb. economie) (vb. Beat the market) 

   

   

   

   

 
16  Vind je dat je effectief hebt bijgeleerd tijdens het spelen van deze 

videogames? 
helemaal 

niet 
niet echt matig veel heel veel 

     

 
17 Wat heb je geleerd tijdens het spelen van deze videogames? * 

 vakinhoudelijke kennis  

 persoonlijke vaardigheden zoals initiatief of volharding ontwikkelen 

 probleem-oplossend denken 

 algemene ICT-vaardigheden 
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 sociale vaardigheden bv. communiceren, e.a.  

 andere, nl.: …………………………………………………………………………………………... 

* Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

18 Ben je voorstander om jouw leerstof via videogames aan te leren? 
 helemaal 

niet 
akkoord 

niet 
akkoord 

matig 
akkoord 

akkoord volledig 
akkoord 

geen 
mening 

Als ik de keuze had, zou ik 
vooral vakken volgen 
waarin videogames 
worden gebruikt. 

      

Ik ben absoluut  
voorstander van het 
gebruik van video-games 
in de klas. 

      

 
19 In welke mate ga je akkoord met de volgende stellingen? 
 helemaal 

niet 
akkoord 

niet 
akkoord 

eerder 
niet 

akkoord 

eerder 
akkoord 

akkoord volledig 
akkoord 

Videogames in de lessen  
zouden mij helpen om 
betere punten te 
behalen. 

      

Videogames kunnen 
ervoor zorgen dat ik de 
leerstof beter zal 
begrijpen.  

      

Videogames zullen me 
helpen om me beter te 
kunnen concentreren in 
de klas. 

      

 
20 Indien je geen voorstander bent, waarom kies je dan liever niet voor het 

aanleren van leerstof via videogames?* 

 Videogames dienen enkel als ontspanning. 

 Videogames vertragen het leerproces. 

 Videogames zetten aan tot geweld. 

 Videogames interesseren mij niet. 

 Videogames zijn verslavend. 
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 Andere, nl.:……………………………………………………………………………………………. 

* Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

21 Vind je dat je school veel gebruik maakt van “multimedia” (video, audio,  
gaming, …) 

helemaal niet in beperkte 
mate 

gemiddeld behoorlijk zeer veel 

     

 
22 In welke mate ga je akkoord met de volgende stellingen? 
 helemaal 

niet 
akkoord 

niet 
akkoord 

matig 
akkoord 

akkoord volledig 
akkoord 

geen 
menin

g 

Het is niet nodig dat  
een school rekening 
houdt met de nieuwe 
technologieën van 
vandaag. 

      

Het gebruik van 
nieuwe technologieën 
vergemakkelijkt het 
leren. 

      

 
23 Hoe beoordeel je het gebruiksgemak van educatieve games? 
 helemaal 

niet 
akkoord 

niet 
akkoord 

eerder 
niet  

akkoord 

eerder 
akkoord 

akkoord volledig 
akkoord 

Het zal voor mij 
gemakkelijk zijn om 
nieuwe videogames 
aan te leren. 

      

Ik denk dat nieuwe 
videogames 
gemakkelijk te 
gebruiken zijn. 

      

 
24 In welke mate ga je akkoord met de volgende stellingen? 
• commerciële games = games oorspronkelijk ontwikkeld voor het vermaak. (vb. De Sims) 
• educatieve games = games oorspronkelijk ontwikkeld voor het onderwijs. (vb. Darfur is Dying) 
 helemaa

l niet 
akkoord 

niet 
akkoord 

matig 
akkoord 

akkoord volledig 
akkoord 

geen 
mening 

Van commerciële 
games kan je heel wat 
leren.       
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Educatieve games zijn 
meestal saai.       

Commerciële games 
horen niet thuis in de 
les. 

      

Educatieve games 
zullen op termijn de 
traditionele 
leervormen (vb. 
groeps-werk, 
demonstreren,…) 
vervangen. 

      

 
25 Wat zijn jouw verwachtingen over het gebruik van videogames in het 

onderwijs? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verklaring gamegenres (vraag 7): 

• Adventure: de speler bestuurt een personage dat puzzels moet oplossen, bv. The Da Vinci Code. 
• MMO: massively Multiplayer Online-spellen, waarbij duizenden spelers uit de gehele wereld via het 

internet kunnen meedoen aan hetzelfde spel en zo tegen elkaar kunnen spelen, bv. World of Warcraft. 
• Platform/Platformer: bij deze spellen springen de spelers van platform naar platform., bv. Donkey Kong. 
• Puzzel: makkelijk te spelen, doorgaans verkrijgbaar voor draagbare consoles of de pc via het internet, bv. 

Tetris, Zoo Keeper. 
• RPG: role Playing Game (rollenspel) met gevechten op basis van beurten, bv. Final Fantasy. 
• Racespel: spel waarbij met een voertuig in een bepaalde tijd of tegen andere tegenstanders een traject 

moet worden afgelegd, bv. Burnout, Gran Turismo. 
• Computerdans: speler beweegt in de maat van het spel/de muziek, bv. Singstar. 
• Shoot 'em up: spel dat draait om het schieten op objecten en spelfiguren. 
• Simulatie: simulatie van echte activiteiten, bv. Microsoft Flight Simulator. 
• Sport: simulatie van sportieve activiteiten, bv. Pro Evolution Soccer of Tiger Woods Golf. 
• Strategie: is ontstaan uit strategische bordspellen. De spelers mogen om de beurt manoeuvres uitvoeren, 

bv. Command & Conquer, Total War. 
• Fighting: hier bestuurt de speler een karakter op het scherm dat zich engageert voor een één-tegen-één 

gevecht. 
• Third Person Shooter: dit genre wordt gekenmerkt door het feit dat je als speler je eigen 

hoofdpersonage op het scherm ziet, in tegenstelling tot first person shooters. 
• First Person Shooter: de speler bekijkt de wereld vanuit de ogen van het personage dat hij/zij speelt. 

Deze houdt een wapen of een ander voorwerp in zijn handen waarmee vijanden kan uitgeschakelen of kan 
doden, vb. Half-Life, Halo, Unreal, Quake, Call of Duty. 
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9.2 Bijlage 2: enquête leerkrachten  

Enquête: videogames in het onderwijs gebruiken 

1 Uw geslacht: 

 vrouw  man 

2 Geboortejaar 
19…….. 
 

3 U bent: 

 leerkracht basisonderwijs 

 leerkracht secundair onderwijs 

 (praktijk-) lector hoger onderwijs 

 stagiair  Ga naar vraag 5. 

4 Hoe lang staat u in het onderwijs? 

 Ik ben starter (eerste jaar). 

………... jaar 

5 Hoeveel uur gebruikt u de computer gemiddeld per week? 
a) voor uw werk: ………..uur 

b) in uw vrije tijd: ……….uur 

6 Hoe schat u uw computervaardigheden in? 
 helemaal 

niet 
akkoord 

niet 
akkoord 

matig 
akkoord 

akkoord volledig 
akkoord 

geen 
mening 

Indien er zich een 
probleem voordoet 
met mijn PC, vind ik 
meestal zelf wel een 
oplossing. 

      

Bij	  het	  gebruik	  van	  een	  
nieuw	  computerpakket	  
vertrouw	  ik	  erop	  dat	  ik	  
dat	  pakket	  wel	  vlug	  zal	  
kunnen	  aanleren.	  

 

      

Werken	  met	  computers	  
vind	  ik	  toch	  niet	  zo	  	  
gemakkelijk.	  	  
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Ik	  vind	  het	  meestal	  toch	  
niet	  zo	  gemakkelijk	  om	  
informatie	  te	  vinden	  op	  
het	  internet.	  

 

      

 
7 Hoe vaak speelt u videogames in uw vrije tijd? 

nooit enkele keren 
per jaar 

maandelijks wekelijks dagelijks 

     

specifiek: gemiddeld aantal uur per week:…… 

 
8 Welke soort videogames speelt u?* (verklaring genres zie bijlage) 

 Geen  Adventure  MMO 

 Platform/Platformer  Puzzel  Role Playing Game 

 Racespel  Computerdans  Shoot 'em up 

 Simulatie  Sport  Strategie 

First Person Shooter Third Person Shooter  Fighting 

Andere, nl.:………………………………………………………………………………………………….. 

* Er zijn verschillende antwoorden mogelijk 

9 Als u gamet, via welk medium gamet u dan?(totaal = 100%) 

draagbare spelconsole (Nintento DS, PSP,…): ……….% 

spelconsole (Xbox, Playstation, Wii,…) : ……….% 

personal computer(desktop, laptop, smartphone) : ……….% 

* Er zijn verschillende antwoorden mogelijk 

10 Hoe staat u tegenover videogames in het algemeen? Videogames zijn: 
 helemaal 

niet 
akkoord 

niet 
akkoord 

matig 
akkoord 

akkoord volledig 
akkoord 

geen 
mening 

leerrijk 
      

ontspannend 
      

gewelddadig 
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tijdverlies 
      

verslavend 
      

sociaal 
      

boeiend 
      

enkel voor 
kinderen       

 
11  Waaraan hechten leerlingen/studenten volgens u bij gamen het meest 

belang aan? Nummer van 1 tot 5 (1=laagste tot 5=hoogste prioriteit) 
grafische kwaliteiten …… 

spelduur …… 

spelervaring (gameplay) …… 

realisme …… 

verhaallijn …… 

 
12  Van welke videogames heeft u al gehoord?* 

 Palestine  The Sims  The legend of Zelda 

 Grand Theft Auto  Crazy Machines  Sonic the Hedgehog 

 Tetris  Super Mario Bros  Roller Coaster Tycoon 

 America’s Army  Operatie Ibiza  Solitaire 

 Darfur is dying  FIFA  Food force 

* Er zijn verschillende antwoorden mogelijk 

13  In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen? 
 helemaal 

niet akkoord 
niet 

akkoord 
matig 

akkoord 
akkoord volledig 

akkoord 
geen 

mening 

Videogames horen 
niet thuis in de 
klas.       

Videogames zijn 
een potentieel 
leermiddel. 

      

Videogames zullen 
de kwaliteit van het 
onderwijs 

      



  65 

verbeteren. 
Het gebruik van 
videogames in de 
klas betekent 
progressie. 

      

 
14 Heeft u al videogames als leermiddel gebruikt? 

nooit slechts een 
of enkele 

keren 

eenmaal per 
semester 

maandelijks wekelijks 

     

 
15 Voor welke groep leerlingen/studenten gebruikt u videogames als 

leermiddel?* 

 basisonderwijs 

 1ste graad secundair onderwijs 

 2de graad secundair onderwijs 

 3de graad secundair onderwijs 

 7de jaar secundair onderwijs 

 hoger onderwijs 

 geen 

* Er zijn verschillende antwoorden mogelijk 

16 Indien u videogames als leermiddel gebruikte, geef dan aan:  
a) voor welke richting? 
b) voor welk vak? 
c) de naam van de game? 

a) richting b) vak c) game 

(vb. ASO) (vb. economie) (vb. Beat the market) 

   

   

   

   

 
17 In welke mate ga je akkoord met de volgende stellingen? 
 helemaal 

niet akkoord 
niet 

akkoord 
eerder 
niet 

akkoord 

eerder 
akkoord 

akkoord Volledig 
akkoord 
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Videogames in de 
lessen  kunnen ervoor 
zorgen dat leerlingen 
meer punten halen op 
toetsen. 

      

Videogames kunnen 
ervoor zorgen dat ik 
de leerstof beter kan 
overbrengen.  

      

Videogames kunnen 
ervoor zorgen dat ik 
leerstof op een 
efficiëntere manier 
kan overbrengen. 

      

Videogames zullen de 
concentratie van 
leerlingen verhogen. 

      

 
18 Indien u videogames als leermiddel gebruikte, met welk doel gebruikte u 

deze games tijdens uw lessen? * 

 Videogames motiveren de leerlingen/studenten. 

 Videogames ondersteunen leerlingen/studenten met leermoeilijkheden. 

 Het verwerven van vakinhoudelijke kennis. 

 Persoonlijke vaardigheden zoals initiatief of volharding ontwikkelen. 

 De leerlingen/studenten leren probleem-oplossend denken. 

 Om de algemene ICT-vaardigheden te sterken. 

 Videogames trainen sociale vaardigheden, bv. communiceren. 

 De leerlingen/studenten leren kritisch denken. 

 Drill & practice 

 Andere, nl.: …………………………………………………………………………………………... 

* Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

19 Waarom kiest u voor videogames i.p.v. andere didactische werkvormen (vb. 
doceren, onderwijsleergesprek, demonstreren, groepswerk, rollenspel,…) 
om bovenstaande doelen te bereiken? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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20 Waar haalt u de pedagogische ondersteuning voor het integreren van games 
in uw lessen?* 

 Ik verwerf deze kennis via het internet. 

 Ik kan terecht bij collega’s die ook videogames gebruiken. 

 De school verschaft informatie over videogames als leermiddel. 

 Ik ga naar bijscholingen/workshops. 

 Ik heb geen pedagogische ondersteuning nodig. 

 Andere 
nl.:………………………………………………………………………………………………………………………….… 

* Er zijn verschillende antwoorden mogelijk 

21 Wat houdt leerkrachten tegen om videogames als leermiddel te gebruiken? 
* 

 Te moeilijk om de leerdoelen te toetsen. 

 Geen ondersteuning beschikbaar 

 Videogames kosten geld. 

 Tijdsplanning: een les duurt 50 min. (een game spelen duurt (vaak) langer)  

 Negatieve reacties van de buitenwereld 

 Er bestaan geen gepaste videogames voor mijn vakken. 

 Onvoldoende bewijs van meerwaarde 

 Bezorgd om de negatieve aspecten zoals bv. geweld en verslaving. 

 Geen of slecht uitgeruste computerlokalen beschikbaar 

 Moeilijk klasmanagement: leerlingen/studenten zijn snel afgeleid (internet, 
chatten,…) 

 Andere, nl.: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Er zijn verschillende antwoorden mogelijk 
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22 Hoe beoordeelt u het gebruiksgemak van educatieve games? 
 helemaal 

niet 
akkoord 

niet 
akkoord 

eerder 
niet  

akkoord 

eerder 
akkoord 

akkoord Volledig 
akkoord 

Het zal voor mij 
gemakkelijk zijn om 
nieuwe videogames 
aan te leren. 

      

Ik denk dat nieuwe 
videogames 
gemakkelijk te 
gebruiken zijn. 

      

 
23 Beschikt u over voldoende kennis om videogames tijdens de lessen te 

gebruiken? 
onvoldoende nipt 

voldoende 
matig goed zeer goed geen idee 

      

 
24 Welke kennis en/of vaardigheden om videogames als leermiddel te 

gebruiken mist u?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

25 Bent u geïnteresseerd in meer informatie over het gebruik van videogames 
als leermiddel? 

helemaal niet 
geïnteresseerd 

niet echt 
geïnteresseerd 

neutraal geïnteressee
rd 

zeer 
geïnteresseerd 

     

 
26 Welke initiatieven ziet u zitten om uw kennis omtrent het gebruik van 

videogames als leermiddel te verhogen?* 

 via een postgraduaat 

 via het avondonderwijs 

 op zelfstandige basis  (vb. handboek, internet, …) 

 korte opleidingen op maat (vb. studiedagen, workshops, …) 

 andere, nl.: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Er zijn verschillende antwoorden mogelijk 
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27 Bent u geïnteresseerd om daadwerkelijk videogames in uw lessen te 
gebruiken? 

helemaal niet 
geïnteresseerd 

niet echt 
geïnteresseerd 

neutraal geïnteressee
rd 

zeer 
geïnteresseerd 

     

 
28 Wat zijn uw verwachtingen over het gebruik van videogames in het 

onderwijs? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verklaring gamegenres (vraag 8): 

 

• Adventure: de speler bestuurt een personage dat puzzels moet oplossen, bv. The Da Vinci Code. 
• MMO: massively Multiplayer Online-spellen, waarbij duizenden spelers uit de gehele wereld via het 

internet kunnen meedoen aan hetzelfde spel en zo tegen elkaar kunnen spelen, bv. World of Warcraft. 
• Platform/Platformer: bij deze spellen springen de spelers van platform naar platform., bv. Donkey Kong. 
• Puzzel: makkelijk te spelen, doorgaans verkrijgbaar voor draagbare consoles of de pc via het internet, bv. 

Tetris, Zoo Keeper. 
• RPG: role Playing Game (rollenspel) met gevechten op basis van beurten, bv. Final Fantasy. 
• Racespel: spel waarbij met een voertuig in een bepaalde tijd of tegen andere tegenstanders een traject 

moet worden afgelegd, bv. Burnout, Gran Turismo. 
• Computerdans: speler beweegt in de maat van het spel/de muziek, bv. Singstar. 
• Shoot 'em up: spel dat draait om het schieten op objecten en spelfiguren. 
• Simulatie: simulatie van echte activiteiten, bv. Microsoft Flight Simulator. 
• Sport: simulatie van sportieve activiteiten, bv. Pro Evolution Soccer of Tiger Woods Golf. 
• Strategie: is ontstaan uit strategische bordspellen. De spelers mogen om de beurt manoeuvres uitvoeren, 

bv. Command & Conquer, Total War. 
• Fighting: hier bestuurt de speler een karakter op het scherm dat zich engageert voor een één-tegen-één 

gevecht. 
• Third Person Shooter: dit genre wordt gekenmerkt door het feit dat je als speler je eigen 

hoofdpersonage op het scherm ziet, in tegenstelling tot first person shooters. 
• First Person Shooter: de speler bekijkt de wereld vanuit de ogen van het personage dat hij/zij speelt. 

Deze houdt een wapen of een ander voorwerp in zijn handen waarmee vijanden kan uitgeschakelen of kan 
doden, vb. Half-Life, Halo, Unreal, Quake, Call of Duty. 
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