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Titel game Kleuteronderwijs Lager Onderwijs Secundair Onderwijs 

   1ste graad 2de graad 3de graad 

1    De Sims 2   X X X 
2    Bob de Bouwer X     
3    Zoo Tycoon   X X X 
4    Trade Ruler    X X 
5    Civilization IV   X X X 
6    Timez Attack  X    
7    Studio 4 X     
8    MScape  X X X X 
9    Global Conflicts   X X X 
10  De Sims 1    X  
11  Robomind    X  
12  Monkey Tales  X X   
13  Simcity 4  X    
14  Mega Mindy X X    
15  PING    X X 
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1 - Beheer je eigen winkel met De Sims 2 – Gaan het maken 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. PEGI 

1.5. Licentie 

1.6. Technische vereisten 

Simulatiegame 

Een eigen bedrijf opstarten 

Installeren op PC 

+ 12 

€ 12,98 / game 

§ Processor: min. 1 GHz 
§ Besturingssysteem: MS Windows 2000, XP 
§ RAM: 256 MB 
§ Grafische kaart: 32 MB 3D 
§ Harde schijf: 1,5 GB 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen kunnen de marketingmix 
toepassen(prijs, product, plaats, promotie,…). 

§ De leerlingen hebben kennis van de financiële 
toestand van de onderneming. 

§ De leerlingen leren keuzes maken om 
klantentevredenheid te verhogen. 

§ De leerlingen kunnen de personeelsadministratie 
uitvoeren. 
 

2.2. Koppeling leerplan Handel 1ste graad 
Aan de hand van voorbeelden een omschrijving 
geven van het begrip Handel (Kopen en verkopen 
van goederen en diensten, winst maken, diensten 
bewijzen aan klanten, de begrippen consument en 
producent). 
Aantonen hoe een handelaar klantgericht handelt: 
vestigingsplaats, openingsuren, onthaal van klanten, 
winkelinrichting, aanbod. 
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BSO 2de graad Kantoor 
In een concreet voorbeeld zelf kunnen budgetteren, 
dit wil zeggen in een overzichtelijke tabel een raming 
maken van de vaste kosten, uitgaven en inkomsten. 
 
BSO 2de graad Verkoop 
De detailhandel indelen, vergelijken en toelichten 
volgens verschillende criteria: assortiment, 
verkoopsystemen, winkelvormen. 
 

2.3. Koppeling VOET Creativiteit 
De leerlingen kunnen originele ideeën en oplossingen 
ontwikkelen en uitvoeren om een zaak te starten. De 
leerlingen ondernemen zelf stappen om 
vernieuwingen te realiseren en zo de continuïteit van 
een zaak te garanderen. 
 
Doorzettingsvermogen 
De leerlingen blijven, ondanks moeilijkheden (slecht 
personeel, tegenvallende omzet,…) een doel 
nastreven. 
 
Flexibiliteit 
De leerlingen zijn bereid zich aan te passen aan 
wisselende eisen en omstandigheden. 
 
Kritisch denken 
De leerlingen kunnen alternatieven afwegen en een 
bewuste keuze te maken. 
 
Verantwoordelijkheid 
De leerlingen nemen verantwoordelijkheid op voor het 
eigen handelen en in relaties met anderen (klanten, 
personeel). 
 
Zorgvuldigheid 
De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen 
werk en aan dat van anderen. 
 

2.4. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
Het game beschikt over een zeer duidelijke navigatie. 
De gebruikersinterface is overzichtelijk.  
 
Aanpasbaarheid 
Het verloop van het game wordt door de gamer 
bepaald. Acties die hij/zij onderneemt zullen specifieke 
gevolgen hebben.  
 
Geleidelijkheidsprincipe 
Een gamer heeft 2 mogelijkheden bij de start. De 
gemakkelijkste manier is een bedrijf starten aan huis. 
Een gevorderd niveau is een bedrijf starten in een 
pand in de stad.  
 
Save game 
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De gamer kan steeds het game opslaan om later 
verder te gaan. 
 
Accessibility 
Het game maakt gebruik van audio, video en tekst. 
 
Tijd 
De leerlingen hebben tijd nodig om vertrouwd te 
geraken met het game. Er zijn geen levels. Een balans 
kan steeds opgevraagd worden. Een gaming-sessie 
vergt minsten 60 minuten, waardoor 2 opeenvolgende 
lestijden wenselijk zijn. 
 
Doelgroep 
1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs. 
 
Feedback / Evaluatie 
Het game heeft een ingebouwd feedbacksysteem. 
Prestaties van de gamer kunnen steeds opgevraagd 
worden.  
 

3. UITVOERING Het game kan tijdens de probleemstelling, analyse- en 
naverwerkingsfase gebruikt worden. 
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2 - Bob de Bouwer: Motorische vaardigheden 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. PEGI 

1.5. Licentie 

Behendigheidsgame 

Handelingen uitvoering met het lichaam 

Playstation 2 + Eyetoy 

+ 3 

€ 24,99 / game 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen De leerlingen oefen hun kleine- en grote-motorische 
behendigheid en kunnen zichzelf positioneren t.o.v. 
het voorwerp op de beeldbuis. 

 

2.2. Koppeling VOOD Lichamelijke opvoeding 
Groot-motorische en klein-motorische vaardigheden 
in gevarieerde situaties. 
 
Nederlands 
De leerlingen volgen instructies op a.d.h.v. gesproken 
en geschreven tekst. 
 
Muzische vorming 
De leerlingen komen in contact met beeld, muziek, 
beweging en media. 
 

2.3. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
Het game wordt meegeleverd met een uitgebreide 
handleiding. De gamer speelt a.d.h.v. bewegingen 
die hij/zij maakt.  
 
Aanpasbaarheid 
De avatar op het scherm is de gamer zelf. Hij/zij wordt 
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opgenomen en op het scherm tussen Bob de Bouwer 
getoond.  
 
Geleidelijkheidsprincipe 
Er zijn 10 minigames die elk hun moeilijkheid hebben.  
 
Save game 
De gamer kan steeds het game opslaan om later 
verder te gaan. 
 
Accessibility 
De gamer moet geen console in de hand nemen en 
kan d.m.v. bewegingen acties uitvoeren op het 
scherm. 
 
Tijd 
Een minigame kan gespeeld worden in 15 minuten. 
 
Doelgroep 
Leerlingen Lager Onderwijs en Buitengewoon 
Onderwijs. 
 
Feedback / Evaluatie 
Het game bevat een eigen feedback systeem 
waardoor leerlingen onmiddellijk feedback krijgen 
over hun oplossing. 
 

3. UITVOERING Er zijn 10 minigames, dat door 4 gamers tegelijk 
gespeeld kan worden. Bob de Bouwer kan 
aangeboden worden als een bewegingshoek. Geef 
de leerlingen voldoende tijd en ruimte om de 
opdrachten te oefenen en te herhalen. Start 
individueel en gebruik na verloop van de tijd de 
multiplayer modus. 
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3 - Bouw je eigen zoo en maak er een succesvolle zaak van 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. PEGI 

1.5. Licentie 

1.6. Technische vereisten 

Simulatiegame 

Een eigen zoo opstarten 

Installeren op PC 

+ 3 

Gratis demo via 
http://zootycoon.com/Downloads/demos.htm 

§ Processor: min. 1 GHz 
§ Besturingssysteem: MS Windows XP of Vista 
§ RAM: 512 MB 
§ Grafische kaart: 32 MB (DirectX 9.0) 
§ Harde schijf: 1,7 GB 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen kunnen de marketingmix 
toepassen(prijs, product, plaats, promotie,…). 

§ De leerlingen hebben kennis van de financiële 
toestand van de onderneming. 

§ De leerlingen leren keuzes maken om 
klantentevredenheid te verhogen. 
 

2.2. Koppeling leerplan Handel 1ste graad 
Aan de hand van voorbeelden een omschrijving 
geven van het begrip Handel (Kopen en verkopen 
van goederen en diensten, winst maken, diensten 
bewijzen aan klanten, de begrippen consument en 
producent). 
Aantonen hoe een handelaar klantgericht handelt: 
vestigingsplaats, openingsuren, onthaal van klanten, 
winkelinrichting, aanbod. 
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BSO 2de graad Kantoor 
In een concreet voorbeeld zelf kunnen budgetteren, 
dit wil zeggen in een overzichtelijke tabel een raming 
maken van de vaste kosten, uitgaven en inkomsten. 
 
BSO 2de graad Verkoop 
De detailhandel indelen, vergelijken en toelichten 
volgens verschillende criteria: assortiment, 
verkoopsystemen, winkelvormen. 
 

2.3. Koppeling VOET Creativiteit 
De leerlingen kunnen originele ideeën en oplossingen 
ontwikkelen en uitvoeren om een zaak te starten. De 
leerlingen ondernemen zelf stappen om 
vernieuwingen te realiseren en zo de continuïteit van 
een zaak te garanderen. 
 
Doorzettingsvermogen 
De leerlingen blijven, ondanks moeilijkheden (slecht 
personeel, tegenvallende omzet,…) een doel 
nastreven. 
 
Flexibiliteit 
De leerlingen zijn bereid zich aan te passen aan 
wisselende eisen en omstandigheden. 
 
Kritisch denken 
De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te 
wegen en een bewuste keuze te maken. 
 
Verantwoordelijkheid 
De leerlingen nemen verantwoordelijkheid op voor het 
eigen handelen en in relaties met anderen (klanten, 
personeel). 
 
Zorgvuldigheid 
De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen 
werk en aan dat van anderen. 
 
Zorgzaamheid 
De leerlingen gaan om met verscheidenheid. 
 

2.4. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
Het game beschikt over een zeer duidelijke navigatie. 
De gebruikersinterface is overzichtelijk.  
 
Aanpasbaarheid 
Het verloop van het game wordt door de gamer 
bepaald. Acties die hij/zij onderneemt zullen specifieke 
gevolgen hebben.  
 
Geleidelijkheidsprincipe 
Een gamer heeft 3 mogelijkheden bij de start. De 
gemakkelijkste manier is de campagne modus. Deze is 
bedoeld om stapsgewijs de basisbeginselen voor het 
leiden van een succesvolle dierentuin bij te brengen.  
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Save game 
De gamer kan steeds het game opslaan om later 
verder te gaan. 
 
Accessibility 
Het game maakt gebruik van audio, video en tekst. 
 
Tijd 
Het vergt enige tijd om de leerlingen vertrouwd te 
laten geraken aan de technische aspecten van het 
game. De handleiding bij het game, kan de inwerktijd 
sterk reduceren. Er zijn geen levels in het game. Het 
game zal minimum 60 minuten gespeeld moeten 
worden, waardoor 2 opeenvolgende lestijden 
wenselijk zijn.  
 
Doelgroep 
1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs. 
 
Feedback / Evaluatie 
Het game heeft een ingebouwd feedbacksysteem. 
Prestaties van de gamer kunnen steeds opgevraagd 
worden.  
 

3. UITVOERING Het game kan tijdens de probleemstelling, analyse- en 
naverwerkingsfase gebruikt worden. 
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4 - Doe handel met andere landen en verhoog je welvaart 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. Licentie 

Online flash game 

Welvaart verhogen door handel te drijven. 

Spelen via een internet browser 

Gratis via 
http://nobelprize.org/educational/economics/trade  

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen kunnen a.d.h.v. voorbeelden 
uitleggen hoe welvaart wordt gecreëerd en hoe 
een overheid inkomsten verwerft en aanwendt. 

§ De leerlingen toetsen de eigen opvatting aan de 
verschillende opvattingen over welzijn en verdeling 
van welvaart. 

§ De leerlingen lichten de rol toe van 
ondernemingen, werkgevers- en 
werknemersorganisaties in nationale en 
internationale context. 
 

2.2. Koppeling leerplan Socio-economische samenleving 
De leerlingen leggen met voorbeelden uit hoe 
welvaart wordt gecreëerd en hoe een overheid 
inkomsten verwerft en aanwendt. 
De leerlingen toetsen de eigen opvatting aan de 
verschillende opvattingen over welzijn en verdeling 
van welvaart. 
De leerlingen lichten de rol toe van ondernemingen, 
werkgevers- en werknemersorganisaties in nationale 
en internationale context. 
 

2.3. Koppeling VOET Doorzettingsvermogen 
De leerlingen blijven, ondanks moeilijkheden 
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(weigering van een bod, volk dat niet tevreden is) een 
doel nastreven. 
 
Empathie 
De leerlingen houden rekening met de situatie, 
opvattingen en emoties van anderen. 
 
Kritisch denken 
De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te 
wegen en een bewuste keuze te maken. 
 
Verantwoordelijkheid 
De leerlingen nemen verantwoordelijkheid op voor het 
eigen handelen en in relaties met anderen (klanten, 
personeel). 
 
Samenwerken 
De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van 
gemeenschappelijke doelen. 
 

2.4. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
Het game beschikt over een zeer duidelijke navigatie. 
De gebruikersinterface is overzichtelijk.  
 
Aanpasbaarheid 
De gamer kan een eigen avatar en land kiezen. 
 
Geleidelijkheidsprincipe 
Er zit geen niveauverschil in het game. De gamer zal 
door het game geleid worden.  
 
Save game 
De gamer kan het game niet opslaan en zal bijgevolg 
het game moeten uitspelen. 
 
Accessibility 
De uitleg over de acties die de gamer moet uitvoeren 
wordt getoond in een tekstballon. 
 
Tijd 
Het game kan in 20 minuten gespeeld worden. 
 
Doelgroep 
2de en 3de graad secundair onderwijs, ASO en TSO 
richtingen economie en handel.  
 
Feedback / Evaluatie 
Aan de handelsacties die de gamer neemt zal 
meteen een reactie komen van het volk in de vorm 
van een animatie. Hierdoor kan de gamer zijn 
handelsactie wijzigen om zo zijn achterban tevreden 
te stellen. Indien er handel gedreven wordt waarbij 
beide partijen tevreden zijn spreekt het game van een 
succesvolle handelstransactie waarbij de welvaart 
vergoot.  
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3. UITVOERING Door het game te spelen ervaren leerlingen, hoe men 
handel kan voeren met andere landen. Dit spel kan 
dus perfect in de aanknopingsfase gespeeld worden. 
Het game is echter ideaal om de theorie van de 
internationale handel in een kort fragment te laten 
‘ervaren’.  
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5 - Civilization IV 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. PEGI 

1.5. Licentie 

1.6. Technische vereisten 

Strategy game 

Rijk opbouwen vanaf 4000 v. Christus 

Installeren op PC / Mac 

+ 12 

€ 10 / game 

§ Processor: min. 1,2 GHz 
§ Besturingssysteem: MS Windows XP, Vista of Mac 
§ RAM: 256 MB 
§ Grafische kaart: 64 MB (DirectX 9.0 c) 
§ Harde schijf: 1,7 GB 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen leren het ontstaan van 
bestuurssystemen koppelen aan de voorraad 
grondstoffen, de ontwikkeling van cultuur en 
wetenschap, de invloed van religie en de 
diplomatische betrekkingen tussen verschillende 
bestuurssystemen. 

§ De leerlingen leren hun bestuurssyteem uitbouwen 
door strategische keuze te maken, hierop te 
reflecteren en hun keuzes bij te sturen. 
 

2.2. Koppeling leerplan Engels (1ste graad A) 
Lezen en luisteren: de leerlingen kunnen informatie 
selecteren uit informatieve, prescriptieve en narratieve 
teksten. 
 
Geschiedenis (1ste en 2de graad) 
De leerlingen leren een aantal imperia in historische 
referentiekader plaatsen en zien de verschillende 
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maatschappelijke domeinen in het wederzijdse 
afhankelijkheid. 
 

2.3. Koppeling VOET Communicatief vermogen 
De leerlingen brengen belangrijke elementen van 
communicatief handelen in praktijk. 
 
Kritisch denken 
De leerlingen kunnen gegevens, handelswijzen en 
redeneringen ter discussie stellen a.d.h.v. relatieve 
criteria. De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven 
af te wegen en een bewuste keuze te maken. De 
leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit 
verschillende invalshoeken. 
 
Open en constructieve houding 
De leerlingen houden rekening met ontwikkelingen bij 
zichzelf en bij anderen, in de samenleving en de 
wereld. 
 
Samenwerken 
De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van 
gemeenschappelijke doelen. 
 

2.4. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
De usability van het game is zeer hoog.   
 
Aanpasbaarheid 
De leerkracht kan een startsituatie klaarzetten voor de 
leerlingen. Op die manier bepaald de leerkracht met 
welke beschaving er wordt gewerkt. 
 
Geleidelijkheidsprincipe 
Je start met een super eenvoudige beschaving. 
Uiteindelijk evolueer je tot een machtig rijk dat de 
complexiteit van het game enorm verhoogt. 
 
Save game 
De gamer kan steeds het game opslaan om later 
verder te gaan. 
 
Accessibility 
Het game kan gespeeld worden met leerlingen met 
zichtproblemen. Het game wordt door audio 
ondersteund.  
 
Tijd 
Het game zal gedurende een aantal lesuren gespeeld 
moeten worden. 
 
Doelgroep 
1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs 
(Geschiedenis, Engels, Handel, Economie). 
 
Feedback / Evaluatie 
De gamer krijgt feedback op zijn/haar handelingen, 



	   17 

maar dit gebeurt niet onmiddellijk. Goede strategische 
zetten zullen resulteren in een snelle uitbouw van je 
primitieve beschaving. 
 

3. UITVOERING In Civilization is het mogelijk een beschaving op te 
bouwen, in een willekeurig tijdperk. Het game bevat 
verschillende scenario's met bijbehorende technieken.  
De leerkracht kan het scenario kiezen waarin de 
leerlingen moeten spelen. Er is bijvoorbeeld een 
uitgewerkt scenario gebouwd in Civilization IV dat 
begint in 1600 onder Lodewijk XIV en gaat over de 
kolonisatie door Frankrijk. Daarnaast biedt het game 
ook de mogelijkheid om de scenario's voor de gamer 
aan te passen en dit scenario op te slaan in een 
‘savegame’. De leerkracht kan de leerlingen vanaf dit 
punt laten starten en zelfs extra opdrachten 
meegeven die ze moeten afwerken in dat scenario. 

Meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Civilization_IV  
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6 - Timez Attack: The most powerful multiplication game ever 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. Licentie 
 
 
 

1.5. Technische vereisten 

First Person Shooter 

Wiskunde berekeningen maken 

Installeren op PC / Mac 

Base: Gratis 
Standaard: € 7,23 / leerling 
Deluxe: € 10,84 / leerling 
 

§ Processor: min. 1,0 GHz 
§ Besturingssysteem: MS Windows XP, 7 of Mac 
§ RAM: 256 MB 
§ Grafische kaart: 32 MB (DirectX 9.0) 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen kunnen vermenigvuldigen en delen. 
 

2.2. Koppeling leerplan Wiskunde - getallen (Basisonderwijs 7-8 jaar) 
De leerlingen voeren opgaven uit het hoofd uit waarbij 
ze een doelmatige oplossingsweg kiezen op basis van 
inzicht in de eigenschappen van bewerkingen en in 
de structuur van getallen: 

§ Optellen en aftrekken tot honderd. 

§ Optellen en aftrekken met grote getallen met 
eindnullen. 

§ Vermenigvuldigen met en delen naar analogie met 
de tafels. 

 

2.3. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
Het game werkt zeer intuïtief.    
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Aanpasbaarheid 
De gamer kan zelf het niveau instellen. 
 
Geleidelijkheidsprincipe 
Het game start met een pre-test.  Deze test bepaalt 
het aanvangsniveau van het game.  
 
Save game 
De gamer kan steeds het game opslaan om later 
verder te gaan. 
 
Accessibility 
Visuele aspecten worden ondersteund door geluid. 
 
Tijd 
Het game (level) kan op 10 minuten gespeeld worden. 
 
Doelgroep 
Lager Onderwijs: 7 tot 10 jarigen. 
 
Feedback / Evaluatie 
De gamer krijgt onmiddellijk feedback. Een foute 
berekening zal de gamer tegenhouden in een 
bepaald level. Het game houdt een score / evolutie 
bij van de gamer. 
 

3. UITVOERING Dit game wordt gebruikt voor het inoefenen van  
vermenigvuldigingen en delingen. Het game is 
opgebouwd in verschillende levels. Elke leerling stapt 
in in het niveau waarin hij zich op dat moment  
bevindt. Het game start met een pre-test. Vervolgens 
wordt het game gespeeld. Achteraf vindt er nog een 
post-test plaats.  
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7 - Studio 4: gamen voor leerlingen met een functiebeperking 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. Licentie 

1.5. Technische vereisten 

Behendigheidsgame 

Functies trainen (Tellen, herkennen, associëren,…) 

Installeren op PC 

€ 29 / game 

§ Besturingssysteem: MS Windows NT / 2000 of hoger 
§ RAM: 32 MB 
§ Grafische kaart: minimum 256 kleuren 
§ Harde schijf: 5 MB 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen kunnen vermenigvuldigingen en 
delen. 

§ De leerlingen kunnen bollen sorteren volgens kleur. 
§ De leerlingen kunnen geometrische figuren 

herkennen. 
§ De leerlingen kunnen bakjes vullen met bollen van 

dezelfde kleur. 
§ De leerlingen kunnen kaarsen rangschikken volgens 

grootte. 
§ De leerlingen kunnen kabouters sorteren volgens de 

kleur van één of meerdere kledingstukken. 
§ De leerlingen kunnen een geometrische puzzel 

oplossen. 
§ De leerlingen kunnen mozaïekpatronen nabouwen. 
§ De leerlingen kunnen een sequentiële rij bouwen 

volgens een gegeven patroon. 
§ De leerlingen kunnen een draadmodel nabouwen. 

 

2.2. Koppeling leerplan Ontwikkelingsdoelen (ICT type 1,2,7,8) 
§ De leerlingen hebben een positieve houding 

tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen 
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te ondersteunen bij het leren. 
§ De leerlingen gebruiken ict op een veilige, 

verantwoorde en doelmatige manier. 
§ De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een 

door ict ondersteunde leeromgeving. 
§ De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door 

ict ondersteunde leeromgeving. 
 

2.3. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
Het game is speciaal ontworpen voor leerlingen met 
een functiebeperking. Het menu heeft beperkte 
knoppen en deze zijn zeer groot en duidelijk.    
 
Geleidelijkheidsprincipe 
De gamer kan per speltype een niveau instellen. 
 
Save game 
De gamer kan het game niet opslaan. 
 
Accessibility 
Het game wordt ondersteund door tekst en geluid. 
 
Tijd 
Het game bestaat uit verschillende deelaspecten, zo’n 
onderdeel kan op 10 minuten gespeeld worden. 
 
Doelgroep 
Het game is vooral geschikt voor leerlingen met een 
functiebeperking (motorisch en/of verstandelijk). 
 
Feedback / Evaluatie 
Er zit een feedbacksysteem in het game, deze zal de 
leerlingen wijzen op zijn/haar fouten. 
 

3. UITVOERING Het game wordt best opgestart voor de leerlingen, 
zodat deze enkel het game moeten spelen. De 
leerkracht neemt voor de les de tijd om alles klaar te 
zetten zodat de leerlingen zeker niet moeten wachten.  
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8- Mobiel en virtueel de schoolomgeving verkennen 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. Licentie 

1.5. Technische vereisten PC 
 
 
 
 

1.6. Technische vereisten 
Smartphone 

Mobiel en virtueel game 

Digitale rondleiding maken en uitvoeren 

Installeren op PC en op smartphone 

Gratis via: http://www.createascape.org.uk  

§ Processor: min. 1 GHz 
§ Besturingssysteem: MS Windows XP 
§ RAM: 256 MB 
§ Grafische kaart: 32 MB (DirectX 9.0) 
§ Harde schijf: 1 GB 

 
§ Processor: min. 400 MHz 
§ Besturingssysteem: MS Windows Mobile 6 
§ RAM: 128 MB 
§ ROM: 256 MB 
§ Geheugen: 1 GB microSD kaart 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen (SO) leren belangrijke elementen in 
een omgeving te selecteren om toe te voegen aan  
Mediascape. 

§ De leerlingen (SO) leren om GPS-coördinaten toe te 
voegen aan Mediascape. 

§ De leerlingen (SO) leren om een Mediascape te 
installeren op een smartphone. 

§ De leerlingen (SO) leren een smartphone te 
voorzien van de nieuwste GPS-software. 

§ De leerlingen (SO) leren om met een smartphone te 
navigeren in een omgeving. 

§ De leerlingen (LO) leren om met een smartphone te 
navigeren in een omgeving. 
 

2.2. Koppeling leerplan Vrije ruimte 
Mediascape kan ingezet worden tijdens de vrije ruimte 
van de richting Wetenschappen, waarbij mobiele 
technologie als thema gekozen kan worden. 
De inzetbaarheid van mediascape wordt grotendeels 
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bepaald door de leerkracht en is dus bij gevolg 
inzetbaar in bijna alle vakken. Er kunnen routes 
gemaakt worden voor Aardrijkskunde, Biologie, 
Geschiedenis, Lichamelijke Opvoeding.  
 

2.3. Koppeling VOET Creativiteit 
De leerlingen (SO) kunnen originele ideeën en 
oplossingen ontwikkelen en uitvoeren om een 
mediascape te maken. 
 
Flexibiliteit 
De leerlingen (SO) zijn bereid zich aan te passen aan 
wisselende eisen en omstandigheden. 
 
Kritisch denken 
De leerlingen (SO) zijn bekwaam om alternatieven af 
te wegen en een bewuste keuze te maken. 
 
Zorgvuldigheid 
De leerlingen (SO) stellen kwaliteitseisen aan hun eigen 
werk en aan dat van anderen. 
 
Zorgzaamheid 
De leerlingen (LO - SO) maken gebruik van gepaste 
kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of 
meningen kenbaar te maken tijdens de ontwikkeling 
en uitvoering van een mediascape. 
 

2.4. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
De gebruiksvriendelijkheid van de route hangt af van 
de ontwikkelaar. Het programma mscape is 
eenvoudig te gebruiken. 
 
Aanpasbaarheid 
De ontwikkelaar kiest zelf hoe het mobiele game er 
moet uitzien. 
 
Geleidelijkheidsprincipe 
Er kunnen meerdere routes op een smartphone gezet 
worden, deze kunnen echter een verschil hebben in 
moeilijkheidsgraad. Er wordt aanbevolen leerlingen 
Lager Onderwijs de ontwikkelde routes te laten 
gebruiken. Leerlingen Secundair Onderwijs (3de graad) 
kunnen zelf actief routes aanmaken. 
 
Save game 
Tijdens de ontwikkeling kan de route meermaals 
bewaard worden om later opnieuw te openen. Tijdens 
de uitvoering van het game, kan er niets bewaard 
worden. 
 
Accessibility 
Tijdens de route kan er gebruik gemaakt worden van 
audio, video, tekst en animaties. Waardoor leerlingen 
met een functiebeperking perfect de route kunnen 
uitvoeren. 
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Tijd 
De tijd die men nodig heeft om de route uit te voeren 
hangt van de ontwikkelaar af. Een eenvoudige route 
met 10 stopplaatsen kan al snel 1 uur in beslag nemen. 
Om de route te maken zijn de leerlingen gemiddeld 10 
uur bezig. 
 
Doelgroep 
Lager - en Secundair Onderwijs. 
 
Feedback / Evaluatie 
Na elke vraag of opdracht kan de ontwikkelaar 
feedback instellen. 
 

3. UITVOERING Secundair Onderwijs: De leerlingen (SO) maken tijdens 
de  projectweek/vrije ruimte/… een mediascape. Ze 
worden best in groepjes verdeeld, die elk zoveel 
mogelijk gegevens verzamelen over een bepaalde 
regio. Deze gegevens kunnen in een wiki geplaatst 
worden, waar uiteindelijk enkel die gegevens 
overblijven die men gaat gebruiken tijdens de route. 
Vervolgens kunnen de groepjes behouden worden bij 
het ontwikkelen van de media over deze gegevens. 
Tenslotte worden deze media gekoppeld aan een 
specifieke GPS-locatie zodat alles gekopieerd kan 
worden naar de smartphone om de route uit te testen. 

Lager Onderwijs: Het ontwikkelen van dergelijke routes 
voor het lager onderwijs lijkt te hoog gegrepen 
hiervoor raden we echter aan om ontwikkelde routes 
uit te voeren. 
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9 - Global Conflicts: Latin America 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. PEGI 

1.5. Licentie 

1.6. Technische vereisten 

Serious game 

Informatie inwinnen over conflicten in Latijns-Amerika 

Installeren op PC / Mac 

+ 7 

20 dagen demo via: http://globalconflicts.eu/trial 

§ Processor: min. 1,0 GHz 
§ Besturingssysteem: MS Windows XP, Vista of Mac 
§ RAM: 512 MB 
§ Grafische kaart: Open GL Compliant card 

 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen leren feitelijke kennis over allerhande 
problemen in deze Latijns Amerikaanse landen. 

§ De leerlingen kunnen zich inleven in het dagelijkse 
leven van de mensen in deze landen. 

§ De leerlingen leren genuanceerde artikels schrijven 
door verkregen informatie kritisch te verwerken. 

§ De leerlingen leren in sociale interacties strategieën 
gebruiken om problemen op te lossen en informatie 
te verkrijgen. 
 

2.2. Koppeling leerplan Geschiedenis (1ste graad A) 
Het hedendaagse conflict kunnen verklaren vanuit 
een historische aanloop. 
 
Maatschappelijke vorming / Geschiedenis / 
Aardrijkskunde  (1ste graad B) 
Thema “Actualiteit”: de leerlingen kunnen informatie 
verzamelen over een actuele gebeurtenis, deze 



	   26 

gebeurtenis situeren in tijd en ruimte en hun eigen 
mening over deze actuele gebeurtenis verduidelijken. 
 
Geschiedenis (3e graad ASO) 
Kennis, inzicht en vaardigheden i.v.m. de bestudeerde 
samenlevingen uit de 19de en 20ste eeuw. 
 
Geschiedenis (3e graad KSO) 
Verzameling van historisch informatiemateriaal: De 
leerlingen kunnen doeltreffend informatie selecteren 
uit gevarieerd informatiemateriaal over een historische 
of actuele probleemstelling en hun selectie van 
informatie kritisch verantwoorden. 
Engels 
Journalistieke competenties leren ontwikkelen.  
 

2.3. Koppeling VOET Communicatief vermogen: 
De leerlingen brengen belangrijke elementen van 
communicatief handelen in praktijk. 
 
Kritisch denken 
De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te 
wegen en een bewuste keuze te maken. 
 
Open en constructieve houding: 
De leerlingen houden rekening met ontwikkelingen bij 
zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld. De 
leerlingen toetsen de eigen mening over 
maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan 
verschillende standpunten. 
 
Samenwerken: 
De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van 
gemeenschappelijke doelen. 
 
Context: 
Context 3: socio-relationele ontwikkeling 
Context 5: Politiek-juridische samenleving 
Context 6: Socio-economische samenleving 
Context 7: socio-culturele samenleving 
 

2.4. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
De gebruikersinterface is duidelijk en werd op 
voorhand getest met een gebruikersgroep uit het 
onderwijs. 
 
Aanpasbaarheid 
Er is geen mogelijkheid om als gamer eigen 
personages te creëren of aanpassingen te doen. 
 
Geleidelijkheidsprincipe 
In het game is geen moeilijkheidsgraad gebouwd. 
Door het leveren van artikels geraakt men in het 
volgende level waar de gamer weliswaar meer 
informatie zal moeten verwerken. 
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Save game 
De gamer kan steeds het game opslaan om later 
verder te gaan. 
 
Accessibility 
Alle gesproken tekst wordt ondertiteld. 
 
Tijd 
1 missie spelen gevolgd door een onderwijsleergesprek 
zal 2 lesuren in beslag nemen. 
 
Doelgroep 
1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs. 
 
Feedback / Evaluatie 
Na het opmaken van een artikel is er feedback 
voorzien. Dit is geen klassieke feedback, in een 
volgend level zal de gamer a.d.h.v. zijn artikel moeilijk 
of makkelijker informatie verkrijgen. 
 

3. UITVOERING Enerzijds kan het game gebruikt worden om leerlingen 
te onderwijzen over het conflict vanuit humane 
wetenschappen, geschiedenis, godsdienst en 
zedenleer, engels, enz. Anderzijds kan het game 
gebruikt worden om specifieke vaardigheden en 
competenties bij te brengen aangaande kritisch 
denken over bronnen, het kunnen schrijven van een 
artikel en het kunnen denken in verschillende 
perspectieven over het ideologische conflict. 
 
De snelste manier om met het game aan de slag te 
gaan is een 2uur sessie, waarbij de leerlingen 1 
relevante missie spelen gevolgd door een plenaire 
bespreking.  

Men kan het game ook gebruiken gedurende een 
langere tijd waarbij de leerkracht basiskennis bijbrengt 
over de historische gronden van het conflict 
gedurende 2 lesuren. Hierna spelen de leerlingen per 
twee het game. Tijdens het gamen worden de 
leerlingen blootgesteld aan de omgeving, 
gebeurtenissen, persoonlijke verhalen en allerlei 
problemen die ze telkens met elkaar in verband 
moeten brengen. Door het spelen in paren moeten de 
leerlingen samen doelen stellen, relevante informatie 
van verschillende bronnen identificeren terwijl ze zich 
bewust zijn van de potentiële vooringenomenheid van 
deze bronnen. Na het afwerken van een missie werken 
de leerlingen samen in groepen van 4 waarin hun 
game-ervaring wordt uitgedaagd door een aantal 
vragen. De leerlingen hebben ook toegang tot een 
uitgebreide online databank, die zij kunnen gebruiken 
om de onderwerpen verder te onderzoeken a.h.v. 
andere media. Tussen de missies door moet de 
leerkracht de groepsdiscussie begeleiden door extra 
didactisch materiaal te voorzien. 
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10 - The Sims 1 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. PEGI 

1.5. Licentie 

1.6. Technische vereisten 

Simulatie game 

Eigen beslissingen nemen / contacten leggen 

Installeren op PC 

+ 12 

< € 10 

§ Processor: min. 233 MHz 
§ Besturingssysteem: MS Windows 95, 98, XP 
§ RAM: 64 MB 
§ Grafische kaart: 2MB - DirectX 7 
§ Harde schijf: 1,4 GB 

 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen kunnen het belang en de functie(s) 
van de verschillende ruimten van een eenvoudige 
woning aangeven. 

§ De leerlingen kunnen de onderdelen van een 
eenvoudig architectuurplan herkennen, zoals bv. 
plattegrond, geveltekeningen, doorsnede. 

§ De leerlingen kunnen de verschillende ruimten van 
een eenvoudige woning in een bouwplan schetsen 
of tekenen. 

2.2. Koppeling leerplan Technologische opvoeding (1ste graad A) 
De leerlingen kunnen het belang en de functies van 
de verschillende ruimten van een eenvoudige woning 
aangeven. Ze kunnen de onderdelen van een 
eenvoudig architectuurplan herkennen. De leerlingen 
zijn zich bewust van het doel van ruimtelijke ordening 
in het kader van een milieubeleid. De leerlingen 
kunnen de functie en de opbouw van verschillende 
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bouwelementen verklaren. De leerlingen kunnen 
verschillende ruimten van een eenvoudige woning in 
een bouwplan schetsen of tekenen. De leerlingen 
kunnen een schaalmodel van een ingerichte ruimte uit 
een woning realiseren. 
 

2.3. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
De populariteit van dit game is mede te danken aan 
de gebruiksvriendelijkheid van het game. Het is voor 
intuïtief gebruik ontworpen. Er is tevens een goede 
helpfunctie in het game voorzien. Deze functie kan de 
gamer steeds raadplegen. 
 
Aanpasbaarheid 
The Sims 1 heeft 3 modi. Een bouw-modus, een leef-
modus en een koop-modus.  
 
Geleidelijkheidsprincipe 
Er zit geen niveauverschil in het game. Wel kan de 
opdracht voor de gamer complex gemaakt worden. 
(vb. Huis met 1 of 2 verdiepingen, …) 
 
Save game 
De gamer kan steeds het game opslaan om later 
verder te gaan. 
 
Accessibility 
Aangezien het grafisch aspect erg belangrijk is, is het 
moeilijk om dit game met leerlingen te spelen met 
zichtproblemen. 
 
Tijd 
Je kan het game perfect binnen 1 lesuur spelen. Ook 
hier speelt de gegeven opdracht een rol (zie 
geleidelijkheidsprincipe) 
 
Doelgroep 
1ste graad secundair onderwijs. 
 
Feedback / Evaluatie 
Het game geeft feedback in de vorm van de 
gemoedstoestand van de karakters die je bestuurt. In 
de bouw-modus is er geen feedback van de karakters. 
De leerlingen kunnen eigen bouwplannen maken en 
tonen die de leerkracht kan gebruiken ter evaluatie. 
 

3. UITVOERING Het game kan gebruikt worden als didactische 
werkvorm in verschillende fasen van het leerproces. 

Voorbeeld 1: Het game kan worden gebruikt tijdens 
de observatiefase. De leerkracht toont een bouwplan 
dat overeenkomt met een huis dat gebouwd is in “The 
Sims”. Het 3D huis in het game geeft een duidelijke 
weergave tussen het bouwplan en de werkelijke 
constructie. De onderdelen van het bouwplan kunnen 
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worden overlopen met iedere keer een representatie 
van de werkelijkheid. 
 
Voorbeeld 2: Het wordt pas interessant wanneer je de 
leerlingen zelf een huis laat bouwen binnen het game. 
Nadien moeten de leerlingen zelf een bouwplan 
tekenen van het huis dat ze zelf hebben gebouwd. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de officiële 
symbolen en regels. Deze oefening is een goede 
naverwerking! Het bouwen van het huis kan perfect 
als huistaak dienen. 
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11 - Robomind 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. Pegi 

1.5. Licentie 

1.6. Technische vereisten 

Educational game 

Algoritmen leren programmeren en oplossen 

Installeren op PC / Mac / Linux 

 

gratis 

§ Besturingssysteem: MS Windows, Mac OS, Linux 
 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen kunnen algoritmisch denken. 
§ De leerlingen leren inzichtelijk met 

programmacode omgaan. 
 

2.2. Koppeling leerplan Informatica (2de graad) 
De leerlingen kunnen bij de oplossing van een 
probleem systematisch een aantal stappen 
doorlopen. De leerlingen kunnen begrippen in 
verband met het beschrijven van algoritmen 
herkennen en hanteren in concrete situaties. De 
leerlingen kunnen de drie controlestructuren gebruiken 
en voorstellen. 
 

2.3. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
Het is een zeer gebruiksvriendelijk game. Het game is 
goed gedocumenteerd. In tegenstelling tot de meeste 
commerciële games is dit game niet intuïtief. Er is nood 
aan begeleiding van de leerkracht. 
 
Aanpasbaarheid 
Het game zelf kan niet worden aangepast. De 
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moeilijkheidsgraad van het game kan wel worden 
bepaald door de leerkracht. 
 
Geleidelijkheidsprincipe 
De leerkracht heeft dit principe in de hand. Hij kiest de 
moeilijkheidsgraad van de oefeningen zelf. De variatie 
in oefeningen zorgt ervoor dat het game zowel door 
beginners als door experts kan worden gebruikt. 
 
Save game 
De gamer kan steeds het game opslaan om later 
verder te gaan. 
 
Accessibility 
De robot visualiseert de programmeercode. 
 
Tijd 
Het is ieder moment mogelijk het game op te slaan en 
dan op een later tijdstip weer verder te spelen. 
 
Doelgroep 
2de  graad secundair onderwijs. 
 
Feedback / Evaluatie 
Bij elke correcte regel programmacode reageert de 
robot. Leerlingen kunnen zelfstandig oefeningen 
maken. De resultaten van deze oefeningen kunnen 
geëvalueerd worden. Dit kan in de vorm van huiswerk, 
toetsen of klassikaal. 
 

3. UITVOERING Voor dit game is een community opgezet. Deze 
website reikt concrete oefencases voor leerlingen aan. 
Naast oefeningen worden introductiecursussen 
aangeboden voor leerkrachten. 

http://www.robomind.net 
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12 - Monkey Tales : De Vallei van de Jakhals 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. Licentie 
 

1.5. Technische vereisten 

Educational game 

Reken oefeningen maken 

Installeren op PC 

Gratis DEMO via 
http://monkeytalesgames.com/catalog.php 

§ Processor: 1,6 GHz 
§ Besturingssysteem: MS Windows XP, Vista, 7 
§ RAM: 512 MB 
§ Grafische kaart: 128 MBDirectX 9 

 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen De leerlingen kunnen vlot rekenen met getallen 
 

2.2. Koppeling leerplan Rekenvaardigheden 
De leerlingen kunnen vlot rekenen met getallen. De 
leerlingen kunnen ICT-hulpmidelen gebruiken bij het 
uitvoeren van bewerkingen. De leerlingen kunnen 
rekenen met algebraïsche vormen. 
 

2.3. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
Het is een zeer gebruiksvriendelijk game. De navigatie 
is intuïtief. Leerlingen met enige game-ervaring kunnen 
onmiddellijk aan de slag. 
 
Aanpasbaarheid 
Dankzij een uitgebreide back-endtool is het spel 
gemakkelijk aanpasbaar. Hierdoor kan het game 
worden aangepast aan de cursussen voor leerlingen 
tussen de 7 en 14 jaar. 
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Geleidelijkheidsprincipe 
Monkey Labs werkt met een game-engine die zich 
aanpast aan de kennis en vaardigheden van iedere 
leerling. Dit maakt het mogelijk om individueel op 
maakt gemaakte oefeningen op een leuke 
motiverende manier te verwerken. 
 
Save game 
Er kan op elk moment worden opgeslagen. 
 
Accessibility 
Zowel beeld, tekst als audio zijn belangrijk in het game. 
Deze media zorgen voor de feedback die de speler 
krijgt. 
 
Tijd 
Aangezien het game specifiek voor een stukje 
leerplan is ontwikkeld, is het perfect mogelijk het game 
te koppelen aan lesuren. 
 
Doelgroep 
Lager Onderwijs en 1ste graad secundair onderwijs. 
 
Feedback / Evaluatie 
De evaluatie neemt niet veel tijd in beslag. Het game 
is voorzien van een ingebouwde evaluator. Het grote 
voordeel is dat je hierdoor geen opdrachten moet 
verbeteren of scores moet berekenen. Monkey Tales 
presenteert na elke speelbeurt een rapport dat je een 
overzicht geeft van de behaalde resultaten. 
 

3. UITVOERING Het game wordt voornamelijk gebruikt voor het 
inoefenen van wiskundige berekeningen. Het maken 
van correcte wiskundige berekeningen geeft de 
leerlingen de mogelijkheid verder te geraken in het 
game. Hoe verder je geraakt, des te moeilijker het 
wordt. Naast berekeningen wordt er ook beroep 
gedaan op de probleem oplossende vaardigheden 
van het kind. 

Het game bestaat uit een slimme oefeningsgenerator. 
D.w.z. dat iedereen start met een mix van 
basisoefeningen. Wie goed scoort, krijgt moeilijkere 
oefeningen aangeboden. Lukt dit niet goed, dan 
wordt er herhaald met gemakkelijkere oefeningen. Dit 
wordt patroon wordt herhaalt tot de gamer de leerstof 
helemaal onder de knie heeft. 
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13 - Simcity 4 : Deluxe edition 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. PEGI 

1.5. Licentie 

1.6. Technische vereisten 

Simulatie game 

Virtuele stad uitbouwen 

Installeren op PC 

+ 3 

€ 10 

§ Processor: minimum 1 GHz 
§ Besturingssysteem: MS Windows 2000, Me, XP 
§ RAM: 256 MB 
§ Grafische kaart: 32 MB DirectX 9.0c 
§ Harde schijf: 1 GB 

 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen kunnen op een doordachte manier 
een planning opstellen. 

§ De leerlingen kunnen projectmatig werken. 
§ De leerlingen kunnen op een verantwoorde manier 

een stad ontwerpen. 
§ De leerlingen kunnen een stad besturen en 

onderhouden. 
§ De leerlingen leren beslissingen nemen, die 

betrekking hebben tot de bloei van het leven in de 
stad, begrijpen en toepassen. 

§ De leerlingen kunnen een eigen beleid opstellen en 
voeren. 
 

2.2. Koppeling leerplan Aardrijkskunde (1ste graad) 
Landschap en kaart: de leerlingen kunnen 
plattegronden en topografische kaarten van het 
schooldomein en de schoolomgeving lezen door 
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gebruik te maken van de legenda. Bebouwing en 
bevolking: op basis van terreinwaarneming in de eigen 
leefruimte en/of luchtfoto’s de bebouwde kernen 
structureren en daarbij het centrum onderscheiden 
van wijken met andere functies. De leerlingen kunnen 
op een kaart van een stad aanwijzen waar sommige 
functies wel of beter niet kunnen voorkomen. 
 

2.3. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
Er is veel tijd besteed aan de usability van het game. 
Commerciële games staan er voor bekend intuïtief te 
functioneren. De regels van gamedesign zijn correct 
opgevolgd. Dit maakt he gemakkelijk om met enige 
game-ervaring zelfstandig aan de slag te gaan. Toch 
is het aan te raden het game meermaals te spelen. 
 
Aanpasbaarheid 
Het game zelf kan niet worden aangepast. De 
functionaliteiten die aanwezig zijn kunnen niet worden 
uitgeschakeld. De gamer zelf krijgt heel wat 
mogelijkheden aangeboden. Zo is het mogelijk zelf te 
kiezen wat men bouwt en waar men bouwt. 
 
Geleidelijkheidsprincipe 
Het game voldoet in beperkte mate aan het 
geleidelijkheidsprincipe. Je start met een beperkt 
aantal infrastructuur-items. Dit zorgt ervoor dat het 
game bij de start niet te ingewikkeld is. Positieve 
vorderingen leiden tot nieuwe items. Dit maakt het 
uiteindelijk complexer. 
 
Save game 
Er kan op elk moment worden opgeslagen. 
 
Accessibility 
Het game maakt gebruik van diverse media. 
Voornamelijk is het visuele een erg belangrijke factor. 
Hier moet je rekening mee houden wanneer je speelt 
met leerlingen die zichtproblemen ondervinden. 
 
Tijd 
Het is ieder moment mogelijk het game op te slaan en 
dan op een later tijdstip weer verder te spelen. Dit 
geeft natuurlijk heel wat voordelen. Je bent dus niet 
verplicht het game te koppelen aan een bepaald 
aantal lesuren. 
 
Doelgroep 
1ste graad secundair onderwijs. 
 
Feedback / Evaluatie 
Elke beslissing heeft onmiddellijk gevolgen voor de 
werking van je stad. Het spel geeft een permanent 
overzicht weer over de groei van de verschillende 
parameters in een stad zoals, welvaart, financiën, 
economie, milieu, ... Elke beslissing heeft rechtstreeks 
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gevolgen voor deze parameters. Het game heeft 
geen specifieke evaluatiesystemen voor het onderwijs 
voorzien. 
 

3. UITVOERING Het game kan worden gebruikt als didactische 
werkvorm in verschillende fasen van het leerproces.  

Voorbeeld1: het game kan in de analysefase worden 
gebruikt. De leerkracht kan zelf een (voorbeeld)stad 
bouwen. Hij zorgt dat deze stad een aantal concrete 
situaties bevat waar beslissingen moeten worden 
genomen. Via een onderwijsleergesprek kan de 
infrastructuur worden ontleed. 

Voorbeeld2: het game kan perfect dienen als 
vastzetting. Leerlingen kunnen zelf een eigen stad 
bouwen. Er wordt rekening gehouden met de 
geleerde basisprincipes waaruit een stad bestaat. 
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14 - Mega Mindy en de bananenbende 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. PEGI 

1.5. Licentie 

1.6. Technische vereisten 

Actie game 

Boeven vangen 

Installeren op PC 

+ 3 

€ 9,99 

§ Processor: minimum 1 GHz 
§ Besturingssysteem: MS Windows XP 
§ RAM: 512 MB 

 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen leren de pijltjes toetsen gebruiken. 
§ De leerlingen kunnen verschillende toetsen 

gelijktijdig gebruiken. 
§ De leerlingen kunnen probleemoplossend denken. 

 

2.2. Koppeling 
ontwikkelingsdoelen 

§ De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, 
verantwoorde en doelmatige manier. 

§ De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een 
door ICT ondersteunende leeromgeving. 

§ De leerlingen tonen een toenemende 
bedrevenheid in het functioneel aanwenden van 
klein-motorische vaardigheden. 

 

2.3. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
De interface van het game is afgestemd op het 
doelpubliek. 
 
Aanpasbaarheid 
In het game kan je zowel als Mieke als Mega Mindy 
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spelen. 
 
Geleidelijkheidsprincipe 
Het game omvat een aantal minigames waarin het 
niveau per game verhoogt. 
 
Save game 
Een minigame zal uitgespeeld moeten worden 
alvorens de gamer kan bewaren. 
 
Accessibility 
Het game maakt gebruik van geluid gekoppeld aan 
animaties. 
 
Tijd 
Het game bestaat uit diverse minigames waardoor er 
zelfs met beperkte tijd (5 à 10 min.) gespeeld kan 
worden.  
 
Doelgroep 
Lager Onderwijs. 
 
Feedback / Evaluatie 
De gamer moet een minigame uitspelen om naar een 
volgend minigame te kunnen gaan. 
 

3. UITVOERING Het game kan worden gebruikt tijdens hoekenwerk 
zodat de leerlingen hun computervaardigheden 
kunnen inoefenen.  
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15 - PING - Poverty Is Not a Game 
 

 
 

1. GAME SPECIFICATIE  

1.1. Soort game 

1.2. Doel van het game 

1.3. Drager / Kanaal 

1.4. Licentie 

1.5. Technische vereisten 

Simulatie / Rollen game 

Bewustwording armoede in Europa 

Spelen via een internet browser 

Gratis via: http://www.povertyisnotagame.com 

§ Processor: minimum 1 GHz 
§ Besturingssysteem: MS Windows XP SP2 
§ RAM: 512 MB 
§ Grafische kaart: 32 MB DirectX 9.0 
§ UNITY3D plug-in 

 

2. VERANTWOORDING  

2.1. Doelstellingen § De leerlingen leggen met voorbeelden uit hoe 
welvaart wordt gecreëerd en hoe een overheid 
inkomsten verwerft en aanwendt. 

§ De leerlingen toetsen de eigen opvatting aan de 
verschillende opvattingen over welzijn en verdeling 
van welvaart. 

§ De leerlingen zetten zich in voor de verbetering van 
het welzijn en de welvaart in de wereld. 

§ De leerlingen hebben bij het kopen van goederen, 
het gebruiken van diensten zowel oog voor prijs-
kwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de 
rechten van de consument. 

§ De leerlingen kunnen het eigen budget en de 
persoonlijke administratie beheren. 

§ De leerlingen geven kenmerken, mogelijk oorzaken 
en gevolgen van armoede aan. 
 

2.2. Koppeling VOET Kritisch denken 
§ De leerlingen kunnen gegevens, handelwijzen en 
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redenringen ter discussie stellen a.d.h.v. relevante 
criteria. 

§ De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te 
wegen en een bewuste keuze te maken. 

§ De leerlingen kunnen onderwerpen vanuit 
verschillende invalshoeken benaderen. 

 
Mediawijsheid 
§ De leerlingen gaan alert om met media. 
§ De leerlingen participeren doordacht via de media 

aan de publieke ruimte. 
 
Open en constructieve houding 
§ De leerlingen houden rekening met ontwikkelingen 

bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en 
wereld. 

§ De leerlingen toetsen de eigen mening over 
maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan 
verschillende standpunten. 

 
Respect 
§ De leerlingen gedragen zich respectvol. 
 
Samenwerken 
§ De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren 

van gemeenschappelijke doelen. 
 
Verantwoordelijkheid 
§ De leerlingen nemen verantwoordelijkheid op voor 

het eigen handelen, in relaties met anderen en in 
de samenleving. 

 
Zelfbeeld 
§ De leerlingen verwerven inzicht in de eigen sterkte 

en zwakke punten. 
§ De leerlingen ontwikkelen een eigen identiteit als 

authentiek individu, behoren tot de verschillende 
groepen. 

 
Zelfredzaamheid 
§ De leerlingen doen een beroep op 

maatschappelijke diensten en instellingen. 
§ De leerlingen maken gebruik van de gepaste 

kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of 
meningen kenbaar te maken. 
 

Zorgzaamheid 
§ De leerlingen gaan om met verscheidenheid. 
§ De leerlingen dragen zorg voor de toekomst van 

zichzelf en de ander. 
 
toetsen de eigen opvatting aan de verschillende 
opvattingen over welzijn en verdeling van welvaart. 
 

2.3. Geschiktheid als leermiddel? Usability 
Het game is zo ontworpen dat de gebruikersinterface 



	   42 

erg intuïtief werkt zodat leerlingen en leerkrachten die 
het gebruiken geen experts in games hoeven te zijn. 
 
Aanpasbaarheid 
Je kunt de rol van Jim of Sophia, de 2 
hoofdpersonages, spelen. Elk personage heeft haar 
eigen verhaallijn. 
 
Geleidelijkheidsprincipe 
Er zijn geen verschillende moeilijkheidsgraden 
beschikbaar in dit spel. 
 
Save game 
De gamer kan het game stopzetten en op dat 
moment zijn leven opslaan. De speler kan het spel later 
hernemen vanaf het level waar hij het laatst gekomen 
is. 
 
Accessibility 
Het game maakt gebruik van diverse media. 
Voornamelijk is het visuele een erg belangrijke factor. 
Hier moet je rekening mee houden wanneer je speelt 
met leerlingen die zichtproblemen ondervinden. 
 
Tijd 
Het game is zo ontworpen dat er 60 tot 80 minuten 
nodig zijn om het spel uit te spelen.  
 
Doelgroep 
2de en 3de graad secundair onderwijs. 
 
Feedback / Evaluatie 
Het game beschikt over een statusbalk waarop te zien 
is hoe het personage zich voelt en wat zijn/haar 
financiële situatie is. Gedurende het spel evolueren die 
uiteraard. Door op de statusbalk te klikken kan je de 
situatie zien van Jim of Sophia wat betreft gezondheid, 
motivatie, sociale contacten, ontspanning,… Die heeft 
een impact op hoe ze al dan niet in staat zijn de 
problemen die met hun armoede verband houden te 
overwinnen. Het game slaat de score van de leerling 
op. Hoe de leerling aan een bepaalde score is 
gekomen kan tijdens de debriefing worden besproken 
en de score kan dan ook met die van andere 
leerlingen worden vergeleken. 
 

3. UITVOERING Het is niet noodzakelijk dat elke individuele leerling 
over een computer beschikt. Men kan ervoor kiezen 
om het game op één computer te spelen waarbij het 
scherm geprojecteerd wordt: zo wordt het game in 
een klassikale context gespeeld. Een alternatief is dat 
kleinere groepjes of duo’s leerlingen één 
computerscherm delen en samen de rol van Jim of 
Sophia spelen.  

Lesplan 1: inleiding op het thema ‘armoede’ 
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Doelstelling: 
§ Een analyse maken van de begrippen ‘rijk’ en 

‘arm’; 
§ Het ingegane gebruiken als een inleidende 

leeractiviteit om na te gaan wat de mogelijke 
oorzaken van armoede zijn, en vooral ook om het 
onderscheid te leren maken tussen 
generatiearmoede, waardoor armoede wordt 
‘overgeërfd’ van generatie op generatie, en 
‘armoede door omstandigheden’, waarbij mensen 
arm worden door ongeluk en tegenslagen. 

Tijd: 
§ In totaal 55 minuten  

Leermiddelen: 
§ Klassengesprek en groepswerk 

Het PING-game 
§ De situatie van Sophia: Sophia is een exponent van 

generatiearmoede. Haar moeder slaagde er niet 
in haar en haar zus op te voeden. Vanwege haar 
hoge leeftijd en door ziekte besluit haar 
grootmoeder naar een woon-en zorgcentrum te 
gaan. Sophia blijft achter en kan het niet aan om 
alleen te blijven wonen in de flat van haar 
grootmoeder. 

§ De situatie van Jim: Jim is arm geworden door 
tegenslagen. Hij besluit thuis weg te gaan en 
alleen te gaan wonen, verlaat de school en 
verliest door ziekte en ongeluk zijn baan. 

Activiteiten 
§ Voor je jouw leerlingen het PING-game laat spelen, 

introduceert u het thema ‘armoede’ aan de hand 
van een klassengesprek over de begrippen ‘arm’ 
en ‘rijk’. Laat het gesprek zijn gang gaan tot eruit is 
gebleken dat er diverse manieren zijn waardoor 
mensen rijk en arm kunnen zijn/worden. Je kan 
daarbij ook gebruik maken van noties al ‘geestelijk 
rijk’, ‘een rijk leven’, of ‘een arme taal’, ‘arm aan 
illusies’ . . . (10 minuten) 

§ Verdeel de leerlingen in groepjes en vraag hen het 
verder te hebben over hoe en waarom mensen 
arm kunnen zijn of worden. Laat hen elk antwoord 
dat in hen opkomt op een post-it schrijven. (10 
minuten) 

§ Laat uw leerlingen een schema maken waar ze 
het onderscheid tussen oorzaak en gevolg leren 
onderscheiden. 

§ Na deze inleidende gesprekken kan je jouw 
leerlingen voorbereiden op het spelen van het 
PING-game. Belangrijk is dat je van bij het begin 
de doelstellingen van het spel duidelijk maakt. 

Leg de leerlingen uit dat er hen op basis van deze 
oefening in een later stadium gevraagd zal worden 
om met hun post-its een schema te maken waarin ze 
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de oorzaken en gevolgen aangeven van de armoede 
waarin Jim en Sophia leven.  
 
Lesplan 2: de oorzaken en gevolgen van armoede 
Doelstellingen: 
§ De basisdoelstellingen van het PING-game 

begrijpen. 
§ Bij leerlingen het begrip verankeren wat de 

oorzaken en gevolgen van armoede zijn. 

Tijd: 
§ 110 minuten in totaal of ruwweg twee lestijden. Die 

vinden bij voorkeur in één beurt plaats. 

Hulpmiddelen: 
§ Computers met een internetverbinding waardoor 

het PING-game online kan worden gespeeld; grote 
bladen papier en markeerstiften om manuele 
schema’s te maken. Leerlingen kunnen ook hun 
eigen schema’s op de computer maken of 
bestaande online schema’s aanpassen. 

Leermiddelen: 
§ Klassengesprek, groepswerk en groepspresentaties. 

Het PING-game: 
§ Vanwege hun armoede, die door verschillende 

factoren wordt veroorzaakt, hebben Jim en Sophia 
geen huisvestiging meer en proberen ze opleiding 
en werk te combineren, wat ten koste gaat van 
hun gezondheid en contacten met vrienden.  

Activiteiten: 
§ Begin de les met het opfrissen van het geheugen 

van uw leerlingen i.v.m. de inhoud van het gamen. 
Je kan dat doen door aan de hele klas de 
volgende vragen te stellen (10 minuten): 
§ Wat is het onderwerp van het game? 
§ Welke thema’s komen vooral aan bod? 
§ Wat is het belangrijkste doel van het game? 
§ Wie zijn de belangrijkste personages? 
§ Waar speelt het game zich af? 
§ Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? 
§ Wat heb je nodig om in het game succesvol te 

zijn? 
§ Welke acties onderneem je of wat gebruik je 

om je missies te voltooien? 
§ Laat je leerlingen het game verder spelen vanaf 

waar ze in de vorige les gekomen waren (45 
minuten) en geef ze de tijd om het oorzaak-en 
gevolgschema, waarin ze de armoede van Jim 
en/of Sophia verklaren, aan te vullen(20 minuten). 
Deze activiteit biedt leerlingen de kans om verder 
na te denken over de inhoud van het game. 
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§ Vraag aan elk groepje leerlingen om hun schema 
aan de rest van de klas te presenteren, en spoor ze 
aan om wat ze uit het game opstaken te 
gebruiken door elke stap die ze hebben gezet te 
rechtvaardigen (15 minuten). 
De presentatie van het game biedt de leerlingen 
de kans om de kennis die ze hebben opgestoken 
te delen en hun eigen begrip te verdiepen. Dat 
gebeurt hier doordat ze hun keuzes mondeling 
moeten uitleggen en hun werk moeten vergelijken 
met dat van hun klasgenoten. 

§ Als alle groepjes hun schema’s hebben 
voorgesteld, kan je de debriefing-sessie voortzetten 
door de leerlingen de volgende vragen te stellen 
over hoe ze het game hebben ervaren: 
§ Wat vond je leuk aan het game? 
§ Door welke ‘oplossingen’ verbeterde het 

welzijn van je personage en wat droeg ertoe 
bij om het game succesvol te spelen? 

§ Wat vond je moeilijk? 
§ Welke hinderpalen beletten je om je doel 

sneller te bereiken? 
§ Waren er frustrerende onderdelen in het 

game? 
§ Werd die frustratie veroorzaakt door 

technische problemen of door een gebrek 
aan betrokkenheid?  

§ Vat alle punten uit het gesprek samen en overloop 
de doelstellingen (10 minuten). Dit zal de leerlingen 
helpen om de begrippen die tijdens het gesprek 
aan de orde kwamen te memoriseren en er vat op 
te krijgen. 

Meer info: http://www.povertyisnotagame.com/  
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