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1. Inleiding 

Dit rapport betreft de evaluatie van een door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) 

gesubsidieerd onderzoek binnen het programma Praktijkgericht Onderzoek (PPO) Kortlopend. Het 

onderzoek was bedoeld om na te gaan of de rekenvaardigheid van MBO-studenten verbeterd zou 

kunnen worden met behulp van een serious game. 

Het onderzoek is aangevraagd door een consortium bestaande uit de volgende partners: 

Partner 1: Een grote MBO-instelling die innovatie hoog op de agenda heeft staan. Deze 

partner was hoofdaanvrager en het onderzoek zou onder haar studenten en 

docenten worden uitgevoerd. 

Partner 2: Een universitaire instelling die de inbedding van het onderzoek in de 

wetenschappelijke kennis op gebied van serious gaming borgde en kennis 

inbracht met betrekking tot wetenschappelijk methoden en technieken voor 

de uitvoering van het onderzoek. 

Partner 3: Een toonaangevende begeleidingsdienst en toetsontwikkelaar voor het MBO. 

Deze partner heeft de rekentoetsen geleverd voor het onderzoek en 

beschikbare resultaten daarvan verzameld. 

Partner 4: Deze partner ontwikkelt als uitgever met haar educatieve tak al jaren 

lesmethodes en heeft met dit onderzoek de weg van serious gaming 

ingeslagen. 

Het onderzoek zou lopen van 1 juni 2014 tot en met 30 september 2015. Zover is het niet gekomen. 

Tijdens de bespreking van de Voortgangsrapportage in april 2015 is in overleg met NRO besloten om 

het onderzoek stop te zetten. De reden hiervoor was dat bij deze tussentijdse evaluatie moest 

worden geconcludeerd dat de geplande onderzoeksopzet niet zou kunnen worden gerealiseerd. De 

verkregen data vertoonden op verschillende onderdelen dusdanige tekorten dat de 

onderzoeksvragen op basis van deze data niet beantwoord zouden kunnen worden. Daarom is 

ervoor gekozen om de resterende tijd van het onderzoekstraject te gebruiken om het onderzoek te 

evalueren. Doel van deze evaluatie is in kaart te brengen wat de reden is van het mislukken van het 

onderzoek, en aan de hand daarvan adviezen uit te brengen voor het uitvoeren van soortgelijk 

onderzoek. Dit rapport beschrijft de opzet en resultaten van dit evaluatieonderzoek. Als introductie 

hierop wordt eerst een kort overzicht gegeven van het onderzoek zelf. 

2. Het praktijkgerichte onderzoek 

Aanleiding 

Aanleiding voor het indienen van een onderzoeksvoorstel bij NRO was de wens van de betrokken 

MBO instelling om een nieuwe aanpak van het rekenonderwijs uit te proberen. Deze aanpak bestond 

uit het inzetten van de onderzochte rekengame. In het zomerschoolprogramma van 2013 waren met 

de game al goede ervaringen opgedaan door de uitgever. Daarom leek deze game in staat te zijn om 

bij te dragen aan de verbetering van de rekenvaardigheden van MBO-studenten. De rekeninhoud van 

de game is gebaseerd op de rekenvaardigheden die wettelijk voor het MBO zijn vereist. Het is een 

online game waarbij alle onderdelen van het referentiekader rekenen de revue passeren. In het 

onderzoek zou de rekengame naast het reguliere rekenonderwijs worden aangeboden. Hierbij was 

het de bedoeling dat de game door de studenten ook buiten de lessen op eigen initiatief, zelfstandig 
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gespeeld zou worden. Dit maakte dat het niet noodzakelijk was om voor deze game extra uren op de 

lessentabel in te roosteren. 

 

Onderzoeksvragen 

Het onderzoek was bedoeld om na te gaan of het spelen van de game een positief effect heeft op de 

rekenresultaten van de deelnemende studenten (Hebben MBO-studenten die met de game hebben 

gespeeld een betere rekenvaardigheid dan MBO-studenten dit niet met de game hebben gespeeld?). 

Daarnaast was het onderzoek er ook op gericht om te weten te komen waarom en onder welke 

condities de game ‘werkt’ (Is er een effectverschil tussen verschillende MBO-niveaus en -sectoren? In 

welke mate heeft leerinspanning invloed op de vaardigheidsgroei?). Ook werd de mogelijke positieve 

uitwerking op het zogenoemde ‘zomervakantie-verlies’ onderzocht (In welke mate kan de game 

bijdragen aan het verminderen van de rekenvaardigheidsachteruitgang in de vakantie?). Ten slotte 

was het onderzoek bedoeld om zicht te krijgen op de rol van de docent bij het inzetten van de game 

(Welke mate van monitoring en sturing passen de docenten toe? Gebruiken de docenten de feedback 

uit de game voor aanpassing van hun instructie?). 

 

Design 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden werd gebruik gemaakt van een voortoets-natoets 

controlegroep design. In de experimentele conditie kregen de studenten van juni 2014 tot mei 2015 

toegang tot de game. De studenten in de controleconditie kregen dit niet. De rekenvaardigheid zou 

op vier momenten worden getoetst: aan het begin van de onderzoeksperiode (juni 2014), na de 

zomervakantie (september 2014), en tweemaal aan het eind van de onderzoeksperiode (mei 2015). 

De periode van juni 2014 tot september 2014 zou dienen om te onderzoeken of de game bijdraagt 

aan het verminderen van het ‘zomervakantieverlies’ in rekenvaardigheid. Voor de beantwoording 

van de andere onderzoeksvragen zou worden gekeken naar groei in rekenvaardigheden gedurende 

de periode van september 2014 tot mei 2015. 

 

Onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep bestond uit studenten van de MBO-instelling van verschillende MBO-2 en MBO-

4 opleidingen. Voor deze MBO-niveaus was gekozen, omdat hier de meeste problemen zijn met het 

behalen van de vereiste rekenniveaus. De onderzoeksgroep bevatte studenten van twee 

verschillende scholen binnen de instelling. Het onderzoek zou in beide MBO-niveaus lopen van het 

einde van het eerste leerjaar tot het einde van het tweede leerjaar. In totaal zouden ongeveer 800 

studenten (ca. 40 klassen) aan het onderzoek meedoen, waarbij gestreefd werd naar een 

gelijkmatige verdeling van klassen over de niveaus en de sectoren. De klassen zouden zoveel mogelijk 

gelijkmatig over de experimentele en controleconditie verdeeld worden (d.w.z. 400 studenten 

zouden de game spelen en bij de 400 studenten in de controlegroep zouden alleen toetsgegevens 

verzameld worden). Bij de verdeling over de condities zou ervoor gezorgd worden, dat verschillende 

klassen van eenzelfde docent in dezelfde conditie werden geplaatst, om zo ‘overvloeiing’ van de 

interventie te voorkomen. 

 

Procedure 

De docenten die studenten uit de experimentele groep in hun klassen hadden hebben ruim voor de 

zomervakantie van 2014 een uitnodiging voor een introductiebijeenkomst ontvangen. Tijdens deze 

bijeenkomst werd de bedoeling van het onderzoek uitgelegd. Ook werd het spel en de werking 
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daarvan geïntroduceerd, om docenten de mogelijkheid te bieden het spel aan hun studenten uit te 

leggen. Een vertegenwoordiger van de betrokken uitgeverij heeft de bijeenkomst verzorgd. 

 De studenten in de experimentele groep kregen vóór de zomervakantie, in juni 2014, een 

introductie op de game van hun docenten, op verzoek eventueel bijgestaan door de 

vertegenwoordiger van de uitgever. Hierbij werd uitgelegd wat er met de game gedaan kon worden, 

en werden de studenten gestimuleerd om de game in de zomervakantie te spelen. Ze kregen 

hiervoor een inlogaccount. 

 Na de zomervakantie zou het spelen met de game worden vervolgd, maar vanaf nu werd ook 

de docent actief in het onderzoek betrokken. De docent kon via het docentgedeelte van de game 

zien hoe de individuele studenten met de game hadden gewerkt. Op basis hiervan zou de docent de 

studenten zo nodig aan kunnen sporen om (meer) met de game aan de slag te gaan. Ook zou het 

docentgedeelte inzicht bieden in welke rekenonderdelen studenten nog moeilijk vonden. Naar 

aanleiding hiervan zou de docent zo nodig zijn (klassikale of individuele) instructie kunnen 

aanpassen. Om de docenten te leren hoe zij gebruik konden maken van de gegevens in het 

docentgedeelte van de game, en hoe zij de studenten moesten aansporen om de game te spelen, 

werden in 2014 verschillende instructiebijeenkomsten georganiseerd. 

 De controlegroep volgde het normale rekenprogramma en kreeg geen toegang tot de game, 

maar zou wel deelnemen aan de vier metingen van de rekenvaardigheden. 

 

De game 

De onderzochte game betreft een online game die op elke computer met een internetverbinding 

gespeeld kan worden. Studenten loggen in met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord en 

de voortgang binnen de game, zowel in rekenvaardigheden als in het opbouwen van de game-

wereld, worden binnen de game bewaard. Elke keer dat een student inlogt, gaat de game verder 

waar het de vorige keer gebleven was. 

 De game bestaat uit twee basale elementen: een simulatie-rollenspel element, waarin een 

algemene verhaallijn wordt uitgespeeld en waarmee studenten de game wereld personaliseren, en 

een educatief element, bestaande uit korte series van acht rekenopgaven (challenges) die studenten 

moeten oplossen. Het goed oplossen van de opgaven wordt beloond met rekenpunten, die gebruikt 

kunnen worden om het rollenspel verder te spelen en de game-wereld verder te personaliseren. 

 De rekenopgaven zijn gebaseerd op de nationale referentieniveaus voor rekenvaardigheden: 

referentieniveau 1F is het minimaal verwachte niveau aan het einde van de basisschool, 

referentieniveau 2F is het minimaal verwachte niveau aan het einde van MBO opleidingen niveaus 

1-3, en referentieniveau 3F is het minimaal verwachte niveau aan het einde van een MBO opleiding 

niveau 4 en hogere onderwijsniveaus. Binnen ieder referentieniveau kunnen studenten met behulp 

van de game oefenen met opgaven binnen vier reken-wiskundedomeinen, ieder bestaande uit 

verschillende sub-domeinen. De domeinen zijn getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en 

verbanden. Binnen ieder domein zijn rekenopgaven ontwikkeld met behulp van drie typen kennis: a) 

notatie, taal en betekenis; b) relaties tussen notatievormen en taal; en c) toepassing van kennis. Deze 

vormen van kennis werden verder onderverdeeld in: a) feitenkennis; b) functioneel gebruik; en 

c) abstract begrip van concepten. 

 De rekenopgaven passen zich aan aan het niveau van de student, wat inhoudt dat de 

moeilijkheidsgraad van de rekenopgaven binnen de game afhankelijk is van het aantal correct 

opgeloste opgaven die daaraan vooraf gingen. Voor ieder sub-domein is succes binnen een eerste set 

opgaven voorwaardelijk voor het doorgaan naar een tweede set opgaven van een iets hoger niveau. 
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Vooruitgang binnen sub-domeinen is ook gekoppeld aan de referentieniveaus. Dit betekent dat 

studenten alleen kunnen doorgaan naar een hoger referentieniveau als zij de vaardigheden 

behorende bij het voorafgaande referentieniveau binnen een domein beheersen. 

 Tijdens het spelen van de game kunnen studenten op een hulpknop drukken en zo 

ondersteunende informatie over het betreffende sub-domein bekijken. De informatie en uitleg zijn 

relevant voor het oplossen van rekenopgaven binnen de moeilijkheidsgraad en het sub-domein 

waarmee op dat moment gewerkt wordt. 

 

Dataverzameling 

De rekenvaardigheden van de studenten zouden op de vier meetmomenten gemeten worden. Bij de 

eerste drie metingen zouden methode onafhankelijke toetsen afgenomen worden. Deze zijn 

verankerd aan de Centraal Ontwikkelde Examens (COE) rekenen. De resultaten op deze toetsen 

kunnen gerelateerd worden aan het behaalde F-niveau. Dit kan zowel voor de totaalscore als voor de 

score per rekendomein. Daarnaast kan een gestandaardiseerde score gegenereerd worden die een 

fijnere score over de F-niveaus aanduidt. Aan de hand van deze standaardscore zou de groei tussen 

de verschillende meetmomenten worden bepaald. Het niveau van de toetsing (1F, 2F, of 3F) zou 

afhankelijk zijn van het meetmoment en het MBO-niveau. Bij de vierde meting zou het Centraal 

Ontwikkeld Examen rekenen afgenomen worden. 

 De monitoringsfunctie van de game bood de mogelijkheid om het speelgedrag van de 

studenten te registreren. Dit hield in dat bijgehouden kon worden wanneer en hoe lang de studenten 

hadden gespeeld en binnen welk domein en F-niveau zij opgaven succesvol en niet succesvol hadden 

uitgevoerd. 

 De docenten zouden online een logboek bijhouden waarin zij zouden aangeven hoe zij 

gebruik hadden gemaakt van het docentgedeelte van de game om de activiteiten en vorderingen van 

studenten te monitoren. Zij zouden hier noteren welke acties zij hadden ondernomen naar 

aanleiding van monitorgegevens (bijvoorbeeld het aansporen van studenten die weinig gespeeld 

hadden, hulp geven als een student was vastgelopen bij een bepaalde oefening, of een les wijden 

aan een bepaald onderwerp waarvan in de game gebleken was dat studenten dit slecht beheersten). 

Behalve voor beantwoording van de onderzoeksvragen zou het online logboek ook gebruikt worden 

om de uitvoering van de interventie te monitoren, zodat waar nodig kon worden bijgestuurd als 

docenten niet volgens de bedoeling van het onderzoek te werk gingen. 

 

Data-analyse 

Er zouden multilevel-analyses uitgevoerd worden waarin met de geneste structuur van de data 

rekening wordt gehouden en waarbij de invloed van covariaten, zoals het meetmoment, de 

monitoring en de aangepaste instructie van de docent, alsmede indicatoren voor de leerinspanning 

van de studenten, kan worden geanalyseerd. 

3. Het evaluatieonderzoek 

3.1 Aanleiding van het evaluatieonderzoek 

Het in juni 2014 gestarte onderzoek is in maart 2015 stopgezet. Hoewel er een door het volledige 

consortium onderschreven en haalbaar onderzoeksplan lag voor het onderzoek, bedoeld om een 

door alle partners van het consortium als relevant beschouwd onderzoek te doen naar de 
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effectiviteit van de inzet van een serious game om de rekenvaardigheid van MBO-studenten te 

verhogen, is de uitvoering van het onderzoek ver achtergebleven bij de geplande opzet. De 

studenten hebben de game niet of nauwelijks gespeeld en de docenten hebben maar in zeer 

beperkte mate gebruik gemaakt van de game. Er waren geen logboekformulieren ingevuld, hetgeen 

waarschijnlijk ook betekent dat de docenten de speeldata van de studenten niet geraadpleegd 

hebben en deze dus ook niet gebruikt hebben in de lessen. De door de studenten behaalde 

toetsscores op de vier rekenvaardigheidtoetsen ontbreken eveneens grotendeels. In plaats van de 

geplande 400 studenten die deel uit zouden maken van de experimentele groep hebben aan de 1ste 

meting maar 232 studenten meegedaan en aan de 2de meting waren dat 33 studenten. Slechts twee 

studenten hebben aan beide metingen meegedaan. Dit alles betekent dat de in het onderzoeksplan 

geformuleerde onderzoeksvragen niet kunnen worden beantwoord. 

 Omdat de meerdere malen genomen aanvullende maatregelen om de activiteit van 

studenten en docenten binnen de online omgeving te verhogen geen merkbaar effect hebben 

gesorteerd, hebben de Consortiumpartners bij de bespreking van de Voortgangsrapportage in april 

2015 aan NRO voorgesteld om het onderzoek stop te zetten en de resterende tijd te gebruiken om 

het onderzoek te evalueren. NRO heeft hiermee ingestemd. Het doel van het evaluatieonderzoek is 

om aan het licht te brengen wat precies de redenen zijn voor de beperkte deelname van zowel 

docenten als studenten aan het onderzoek om op die manier te weten te komen welke factoren en 

processen ertoe hebben geleid dat er na ruim een jaar aan inspanningen voor dit project slechts een 

zeer geringe hoeveelheid data beschikbaar is. Inzicht in deze factoren en processen kan de basis 

vormen voor een advies ten aanzien van het doen van onderzoek in soortgelijke settings en naar 

soortgelijke onderwerpen, waar mogelijkerwijs dezelfde obstakels een rol kunnen spelen. 

3.2 Onderzoeksvragen evaluatieonderzoek 

Dit evaluatieonderzoek is bedoeld om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

1. Waarom heeft het onderzoek geen bruikbare onderzoeksgegevens opgeleverd? 

a. Waarom hebben de studenten de game niet tot nauwelijks gespeeld? 

b. Waarom hebben de docenten de speeldata niet gebruikt? 

c. Waarom ontbreken er zoveel toetsdata? 

2. Wat kan er geleerd worden van het ‘mislukken’ van het onderzoek over het doen van 

praktijkonderzoek en in het bijzonder over het doen van praktijkonderzoek met en in het 

mbo en over de inzet van serious games bij dit onderwijs? 

3.3 Opzet van het evaluatieonderzoek 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn via een schriftelijk vragenlijst gegevens verzameld bij 

studenten, zijn interviews afgenomen met docenten, is de MBO-instelling bevraagd over de 

beschikbaarheid van toetsgegevens en is een analyse gemaakt van de game. 

 

Schriftelijke vragenlijst voor studenten van de MBO-instelling 

Er zijn twee versies van de studentenvragenlijst gemaakt: een versie voor studenten die minimaal 

één keer hebben ingelogd in de game (zie Bijlage A) en een versie voor studenten die nooit hebben 

ingelogd in de game en deze dus niet hebben bekeken (zie Bijlage B). Aan de studenten die minimaal 

één keer hebben ingelogd is gevraagd hoe vaak ze gespeeld hebben, waar ze gespeeld hebben, en of 

ze vaak computerspelletjes spelen. Verder zijn vragen gesteld over wat ze van de game vinden (het 

uiterlijk, het bedieningsgemak, de mate van uitdaging, de feedback, de mate van controle en de 

vergelijkingsmogelijkheden met de spelprestaties van anderen) en of ze misschien nog fouten in de 
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game hebben gevonden en ideeën hebben om de game te verbeteren. Aan de studenten die nooit 

hebben ingelogd is gevraagd of ze ooit van de game hebben gehoord en ooit overwogen hebben om 

de game te gaan spelen. Verder bevat deze vragenlijst enkele algemene vragen over games. Deze 

werden ter vergelijking ook aan studenten voorgelegd die wel met de game hadden gespeeld. 

 Het was de bedoeling om voor deze vragenlijsten alle studenten te benaderen die op het 

moment van het evaluatieonderzoek nog dezelfde opleiding volgden als ten tijde van het onderzoek 

en dus traceerbaar waren. Samen waren dit 90 studenten die minimaal één keer hebben ingelogd in 

de game en 262 studenten die nooit hebben ingelogd.  

 

Mondelinge interviews met docenten van de MBO-instelling 

Alle docenten met klassen waarin studenten zaten die een account van de game hebben gekregen, 

zijn benaderd voor het afnemen van een interview. Dit betreft negen docenten van twee locaties. 

In de interviews is gevraagd: (a) wat de docenten van de game vonden; (b) hoe zij dachten over het 

gebruik van gedigitaliseerd rekenlesmateriaal in het algemeen; en (c) wat ze vonden van het verloop 

van het onderzoek. De volledige lijst met vragen voor het docenteninterview is te vinden in Bijlage C. 

 

Digitale bevraging van contactpersonen van de MBO-instelling 

Om onderzoeksvraag 1c te kunnen beantwoorden (Waarom ontbreken er zoveel toetsdata?) zijn de 

contactpersonen van de MBO-instelling per e-mail gevraagd intern te onderzoeken waarom de 

beloofde toetsdata, ondanks verschillende aansporingen, niet beschikbaar zijn gekomen. Dit intern 

onderzoek is door de instelling aangepakt door van alle studenten van wie toetsgegevens 

beschikbaar hadden moeten komen na te gaan waarom ze de toetsen niet hebben gemaakt, en of ze 

misschien andere toetsen dan de beoogde toetsen hebben gemaakt. 

 

Analyse van de game 

Er is tijdens het onderzoek verschillende keren met docenten en studenten gesproken over hoe de 

game hen beviel en wat zij over de game op te merken hadden. Van deze spontane reacties zijn ter 

plekke aantekeningen gemaakt die bij het evaluatieonderzoek opnieuw zijn bekeken. 

 Om inzicht te krijgen in hoe de game is opgebouwd en hoe deze werkt hebben de 

onderzoekers al meteen bij het begin van het onderzoek met de game gewerkt en meegekeken met 

de activiteiten van de studenten. Hierbij zijn fouten in de game verzameld en gerapporteerd middels 

de meldknop. Daarnaast heeft in het kader van dit evaluatieonderzoek nog een meer systematische 

analyse van de game plaatsgevonden. Hiervoor zijn door de eerste auteur van dit rapport vier 

gestandaardiseerde speelsessies uitgevoerd waarbij in iedere sessie dertig zogenoemde ‘challenges’ 

zijn gespeeld. Dit zijn sets van acht opgaven die, wanneer er voldoende opgaven goed zijn gemaakt, 

rekenpunten opleveren die in de game kunnen worden ingezet om geld of vaardigheden te 

verzamelen. 

 Bij de analyse van de game is gebruik gemaakt van gegevens die uit onderzoek naar het 

gebruik van games in het onderwijs naar voren zijn gekomen over de kenmerken die een serious 

game effectief maken. 

 

3.4 Kenmerken die een serious game effectief maken 

Met serious games worden games bedoeld die ontworpen zijn om een leerproces op gang te 

brengen en/of te bevorderen. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat, willen serious 
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games effectief zijn, deze aan bepaalde kenmerken moeten voldoen. Een eerste eigenschap die de 

effectiviteit van een serious game kan versterken is dat een gebruiker goed kan communiceren met 

de game. De kwaliteit van de zogenoemde ‘action language’ (Bedwell et al., 2012) is van groot 

belang. Hierbij gaat het om de manier waarop met een joystick, keyboard, muis of stemcommando 

informatie aan de game kan worden doorgegeven. Het beschikken over een goed werkende set 

commando’s voor de game, waarbij verschillende commando’s niet met elkaar interfereren, is een 

voorwaarde voor een vloeiend spel (Kiili et al., 2014) en bevordert zo de effectiviteit van de game. 

 Ten tweede kenmerkt een effectieve serious game zich door het regelmatig geven van 

adequate feedback (Garris, Ahlers, & Driskell, 2002). Hierbij kan het gaan om taakspecifieke 

feedback, waarbij de speler wordt geïnformeerd over de correctheid van een gevonden oplossing, of 

om het met succes uitgevoerd hebben van bepaalde acties (zoals het verslaan van een vijand of het 

winnen van waardepunten). Een andere vorm van feedback houdt in dat de speler informatie krijgt 

over zijn/haar voortgang in het verwerven van bepaalde doelen. Ten slotte kan het geven van 

feedback ook betekenen dat de speler hulp krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van hints of uitleg over 

gemaakte fouten. 

 Ook is er voldoende uitdaging nodig om een serious game effectief te maken. Dit houdt in 

dat de speler op zijn eigen niveau kennis of vaardigheden moet kunnen benutten en uitproberen, en 

dat een game tot op zekere hoogte adaptief moet zijn. Deze moet zich aanpassen aan het niveau van 

de speler. Het bieden van uitdaging brengt voor de speler een zekere mate van onzekerheid met zich 

mee. Zo kan uitdaging gecreëerd wordt door spelers op onverwachte momenten met een nieuwe 

situatie te confronteren (Bedwell et al., 2012; Garris et al, 2002). Wil de uitdaging de effectiviteit van 

een game verhogen, dan moet deze wel passen bij het hogere-orde doel van de game en moet deze 

het vloeiend verloop van de game niet onderbreken (Kiili et al., 2014). 

 Een verdere voorwaarde om een serious game effectief te laten zijn, is dat met de game 

duidelijke doelen moeten worden nagestreefd. Dit zorgt ervoor dat een speler zich op deze doelen 

kan richten en geconcentreerd blijft. De doelen kunnen zowel game-doelen zijn als leerdoelen die 

buiten de game toepasbaar zijn (Starks, 2014). Om de motivatie hoog te houden moet de feedback 

aan de doelen gekoppeld worden (Kiili et al., 2014). 

 Een heel belangrijk kenmerk van een effectief serious game is dat de speler voldoende mate 

van controle ervaart binnen de game. Dit houdt in dat de speler tot op zekere hoogte kan bepalen 

wat er binnen de game gebeurt. Hoe meer elementen van de game beïnvloedbaar zijn door de 

speler, hoe hoger de controle. Hoge controle is een motiverende factor van een serious game (Garris 

et al., 2002). Controle kan verkregen worden door spelers bijvoorbeeld een eigen strategie te laten 

kiezen bij het oplossen van een probleem of door zelfgekozen doelen eerst aan te pakken (Graesser, 

Chipman, Leeming, & Biedenbach, 2009). 

 De effectiviteit van een serious game stelt ook eisen aan de game wereld (Graesser et al., 

2009) waarin de game is gesitueerd. Deze wereld bestaat doorgaans uit een virtuele omgeving en 

een verhaallijn waarin de speler de hoofdrol speelt. Het is van belang dat de game wereld de speler 

aanspreekt. 

 De mogelijkheid om interactie met andere spelers te hebben is ook bevorderend voor de 

effectiviteit van een serious game. Interactie kan gerealiseerd worden in de vorm van competitie 

(tegen elkaar spelen) of samenwerking (met elkaar spelen) en verhoogt de effectiviteit van een 

serious game door de betrokkenheid bij de game te verhogen (Prensky, 2001; Wouters, Van 

Nimwegen, Van Oostendorp, & Van der Spek, 2013). 
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 Ten slotte is hoe een speler denkt over de game van invloed op de effectiviteit ervan. Bij het 

beoordelen van een game letten spelers niet in gelijke mate op alle voorwaarden voor een serious 

game. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een speelbaarheidsdrempel, waarin een 

speler beoordeelt of de game in de basis aan de eisen van speelbaarheid voldoet. Hiervoor moet er 

voldoende controle zijn, moet de game bruikbaar zijn en uitdagingen bieden, en moet de visuele 

presentatie van voldoende kwaliteit zijn. Daarnaast is er sprake van een genotsdrempel. Hieronder 

vallen game elementen als kwaliteit van de visuele en audio presentatie, complexiteit en diversiteit, 

mechaniek, vrijheid, niveaus, een gebalanceerd niveau van uitdaging en bevrediging (Wang, Shen, & 

Ritterfeld, 2009). 

4. Resultaten van het evaluatieonderzoek 

4.1 Resultaten studentenvragenlijst van studenten die hebben ingelogd 

4.1.1 Achtergrondkenmerken studenten die hebben ingelogd 

Aantal studenten dat de vragenlijst heeft ingevuld  

In de wekelijkse logdata van de game was te zien dat 138 studenten van de MBO-instelling op één of 

meerdere momenten ingelogd zijn geweest in de game. Van deze groep studenten behoorden er 90 

tot de groep die geregistreerd zijn in de game en nog ingeschreven waren binnen dezelfde opleiding 

als aan het begin van het onderzoek. Onduidelijk is welke van de overgebleven studenten van 

opleiding zijn gewisseld en welke helemaal uitgeschreven zijn bij de instelling. Getracht is deze 90 

studenten te bereiken met het verzoek de studentenvragenlijst in Bijlage A in te vullen. Hiervan zijn 

13 ingevulde vragenlijsten teruggekomen (14%). 

 

Speeltijd in de game (Vraag 1-4) 

Studenten rapporteren gemiddeld een uur en 35 minuten gespeeld te hebben met de game, met een 

minimum van tien minuten en een maximum van drie uur. Het grootste deel van de speeltijd van 

deze studenten vond plaats op school: slechts twee studenten gaven aan ook thuis gespeeld te 

hebben (30 minuten en een uur). Op school hebben studenten tussen de een en vijf keer gespeeld, 

met een gemiddelde van 2,5 keer. 

 

Houding ten opzichte van games in het algemeen (Vraag 5-6) 

Het merendeel van de studenten gaf aan zichzelf niet als gamer te zien. Op de vraag waar ze zich zelf 

plaatsten op een schaal van 1 (ik houd helemaal niet van gamen) tot 10 (ik ben een echte gamer) lag 

het gemiddelde op 2,8. De tijd die de studenten buiten deze game aan het spelen van games 

besteedden, varieerde van helemaal niet tot acht uur per week. De mate waarin studenten aangaven 

deze game gespeeld te hebben en de mate waarin studenten aangaven andere games te spelen 

correleerde niet, r = -0,13, p = 0,34.  

 

Houding ten opzichte van rekenen en rekengames in het algemeen (Vraag 14) 

Onderstaande vragen werden door de studenten beantwoord op een Likert-schaal met 

schaalwaarden lopend van ‘helemaal onwaar’ tot ‘helemaal waar’. In hoeverre zij aangaven het eens 

te zijn met iedere stelling is vervolgens gekwantificeerd aan de hand van de scores 1 tot en met 5, 

waarbij 1 stond voor ‘helemaal onwaar’ en 5 stond voor ‘helemaal waar’. In de tabel hieronder zijn 
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de gemiddelde beoordelingen van alle studenten die de vragenlijst hebben ingevuld weergegeven, 

per stelling die hen is voorgelegd. 

 

Stelling Gemiddelde 
beoordeling door 
studenten die ingelogd 
hebben 

Ik oefen graag op de computer met rekenen 2,8 
Ik oefen graag op papier met rekenen 2,6 
Ik oefen liever op de computer dan op papier met rekenen 3,2 
Ik vind het leuk om te rekenen met een spel 3 
Ik oefen liever gewoon opgaven dan dat ik een spel doe 2,8 
Ik vind dat een rekenspel vooral mooi moet zijn 3,2 
Ik vind dat een rekenspel vooral leuk moet zijn 3,2 
Ik vind dat een rekenspel vooral goede uitleg moet geven over het rekenen 3,5 
Ik vind dat een rekenspel vooral uitdagend moet zijn 3,2 
Ik vind dat een rekenspel vooral goed bij de rekenlessen moet aansluiten 3,7 
Ik vind dat een rekenspel eigenlijk meer spelen dan rekenen moet zijn. 2,9 
Ik vind dat een rekenspel best meer rekenen dan spelen mag zijn. 2,8 
Ik vind dat ik in een rekenspel vooral met anderen moet kunnen 
samenwerken 

3,2 

 

Gemiddeld gezien gaven de studenten iets vaker aan graag op de computer te rekenen ten opzichte 

van rekenen op papier, wat zich ook weerspiegelt in de mild positieve gemiddelde beoordeling van 

de stelling liever op de computer te rekenen. Uitgesproken positief werd gereageerd op de stellingen 

dat een game goede uitleg moet bieden en goed moet aansluiten op de rekenlessen. 

 

Zelfbeeld (Vraag 8d, 8e, 8g en 8h) 

Studenten beoordeelden de stellingen over hun eigen rekenmotivatie en rekenvaardigheid 

gemiddeld mild positief. De stelling “Ik wil zoveel mogelijk rekenopgaven goed doen” werd 

gemiddeld met een 3,5 beantwoord, en de stelling “Ik denk dat ik de rekenopgaven goed kan maken” 

met een 3,4. Ook de stelling “Ik wil graag beter worden in rekenen” werd gemiddeld met een 3,5 

beoordeeld. Over de stelling “Ik wil graag zo veel mogelijk punten halen in de game” waren 

studenten gemiddeld neutraal met een gemiddelde beoordeling van 3. 

 

Behoefte aan feedback (Vraag 8l, m) 

Studenten gaven met een gemiddelde beoordeling van 2,2 aan niet veel gebruik te maken van de 

hulpknop om extra uitleg in beeld te krijgen. Wel waren zij mild positief over het feit dat direct 

aangegeven werd of zij een vraag goed of fout beantwoord hadden: de stellig dat zij dit nuttig 

vonden beoordeelden zij gemiddeld met een 3,6. 

 

Behoefte aan samenwerking (Vraag 8v, w) 

Op de stelling dat zij graag met andere studenten samen zouden spelen reageerden studenten met 

een gemiddelde beoordeling van 2,9 neutraal. Op de stelling dat zij graag tegen een ander zouden 

spelen reageerden zij echter mild positief met een gemiddelde score van 3,5. 
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4.1.2 Oordeel over de game 

In het algemeen zijn de studenten niet enthousiast over de game. Het cijfer dat ze gemiddeld hebben 

gegeven voor de game als geheel is een 5,8 (Vraag 13). 

 

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van het oordeel van de studenten over bepaalde 

deelaspecten van de game. Aan de orde komen hun oordeel over: 

- de game wereld (Vraag 7a, b, c, d) 

- communicatie met de game (bedieningsgemak; Vraag 7d, e, f) 

- de rekenopgaven (Vraag 8a, b, c) 

- de effectiviteit van de game (Vraag 8f) 

- de feedback (Vraag 8i, j, k, n) 

- de controle (Vraag 8o, p, q, r, s) 

- de mogelijkheden tot interactie met andere studenten (Vraag 8t, u) 

Bij meeste vragen konden de studenten hun oordeel over de game geven op een vijfpuntsschaal. 

 

Oordeel over game wereld 

Het oordeel over de game wereld was niet erg positief. Slechts op een vraag antwoordde een 

student dat hij/zij een beetje tevreden was. Het oordeel ‘heel erg tevreden’ werd geen enkele keer 

gegeven. Van de 52 antwoorden op de vragen over de game wereld werd in totaal 13 keer 

geantwoord ‘een beetje ontevreden’ en 6 keer was het antwoord ‘heel erg ontevreden’. 

 

Oordeel over communicatie met de game (bedieningsgemak) 

Ook voor het bedieningsgemak zijn veel negatieve beoordelingen gegeven. Op geen enkele vraag 

kwam het antwoord ‘heel erg tevreden’ en slechts een student gaf op een vraag het antwoord ‘een 

beetje tevreden’. In totaal werd van de 39 antwoorden 10 keer het antwoord ‘een beetje 

ontevreden’ gegeven en 5 keer ‘heel erg ontevreden’. 

 

Oordeel over de rekenopgaven 

Slechts 2 van de 13 studenten gaven aan dat ze de opgaven te moeilijk vonden en bij de vraag of de 

rekenopgaven te gemakkelijk waren werd dit door 6 studenten onderschreven. Deze uitslag 

suggereert dat het niveau van de opgaven te laag heeft gelegen voor de studenten. De vraag naar de 

duidelijkheid van de rekenopgaven werd door het merendeel van de studenten positief beantwoord. 

Slechts een student was het niet eens met de stelling de opgaven duidelijk te vinden. 

 

Oordeel over de effectiviteit van de game 

De studenten bleken niet veel vertrouwen te hebben in de effectiviteit van de game. Op de vraag of 

de studenten dachten dat ze door de game beter zouden leren rekenen, heeft slechts een student 

geantwoord ‘een beetje waar’, terwijl 8 studenten antwoordden dat dit ‘helemaal onwaar’ was of 

‘een beetje onwaar’. 

 

Oordeel over de feedback 

Over het algemeen waren de studenten tevreden over de mate waarin ze konden zien hoe ze zoveel 

mogelijk punten kunnen halen in de game. Slechts twee studenten waren daar niet tevreden over. 
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Minder tevreden waren ze over hoe ze konden zien hoe ze de doelen konden halen in de game. Van 

de 13 studenten gaven er 5 aan dat ze daar niet (helemaal) tevreden over zijn. 

 Het belangrijkste waar het bij de feedback om draait is of de studenten zicht krijgen op hun 

rekenvaardigheid. Hierbij valt op dat 8 studenten hier geen mening over bleken te hebben en dat 3 

studenten hier negatief over oordeelden en 2 studenten een positief oordeel hadden. Op de vraag of 

er behoefte was aan meer feedback werd ook overwegend neutraal gereageerd, 3 studenten 

maakten duidelijk dat ze geen extra feedback nodig hadden en 2 hadden hier wel behoefte aan. 

 

Oordeel over de controle 

Op vragen over de controle binnen de game werd overwegend neutraal gereageerd. Van de 65 

antwoorden (5 vragen beantwoordt door 13 studenten) kwam in totaal 35 keer de respons ‘neutraal’ 

voor, 12 keer werd bevestigd dat controle werd ervaren binnen de game, en 17 keer werd dat in 

mindere of meerdere mate ontkent. Met name vraag de over controle over het aantal gemaakte 

opgaven, werd negatief beantwoord. 

 

Oordeel over de mogelijkheden tot interactie met andere studenten 

Uit de reacties van de studenten is niet gebleken dat ze in de game mogelijkheden hebben gemist om 

hun voortgang met die van anderen te vergelijken. Slechts 3 studenten waren het niet eens met de 

stelling dat er voldoende vergelijkingsmogelijkheden waren. Ook waren er maar 2 (andere) 

studenten die aangaven dat ze meer vergelijkingsmogelijkheden wilden hebben. 

 

Fouten en verbeterpunten in de game (Vraag 9-12) 

Ondanks de weinig positieve beoordelingen rapporteerden weinig studenten fouten in de game. 

Slechts een student gaf aan een keer na het uitloggen alles kwijt te zijn geweest. De andere 

studenten hebben geen fouten gerapporteerd bij het invullen van de vragenlijst. 

 Twee studenten hebben verbeterpunten voor de game genoemd. De ene student vulde in: 

“Uiterlijk van de avatars en meer opties”. Deze opmerking houdt mogelijk verband met de observatie 

dat er uit slechts vier avatars gekozen kan worden (twee mannelijk; twee vrouwelijk), en dat stijl en 

kleding niet aangepast kunnen worden. De andere student vulde in: “Tegen elkaar spelen”. Deze 

student miste dus duidelijk het competitie-aspect in de game. 

4.2 Resultaten studentenvragenlijst van studenten die niet hebben ingelogd 

 

Aantal studenten dat de vragenlijst heeft ingevuld  

In totaal waren er 262 studenten die niet hebben ingelogd, maar die dat conform de opzet van het 

onderzoek wel hadden moeten doen en daarvoor ook een gebruikersnaam en bijbehorend 

wachtwoord hadden gekregen. Van deze 262 studenten hebben 54 (21%) de vragenlijst ingevuld. 

 

Bekendheid met de game (Vraag 1-2) 

Van de studenten die de vragenlijst hebben ingevuld, gaven 11 aan wel eens van de game gehoord te 

hebben, 42 nog nooit van de game gehoord te hebben, en 1 student heeft deze vraag niet 

beantwoord. Acht van de studenten die wel eens van de game hadden gehoord (en een die aangaf 

nog nooit van de game gehoord te hebben) zeiden dat ze van de game gehoord hadden van hun 

docent tijdens de rekenles. Een student gaf aan van andere docenten of studenten van de game 
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gehoord te hebben, een student gaf aan via schoolmail ervan gehoord te hebben, en een student gaf 

aan via de uitgever over de game gehoord te hebben. 

 

Overwogen de game te spelen (Vraag 5-5) 

Acht studenten gaven aan nog nooit overwogen te hebben met de game te gaan werken. 

Samengevat gaven vier van hen aan geen interesse te hebben in de game, twee studenten gaven aan 

er geen tijd voor te hebben, en een student gaf aan al te kunnen rekenen op het vereiste niveau en 

daarom niet met de game te willen werken.  

 Vier studenten gaven aan soms overwogen te hebben de game te gaan spelen. Deze 

studenten werd gevraagd naar de afwegingen die zij hierbij gemaakt hadden. Een student gaf aan 

een keer ingelogd te hebben en nooit meer te willen (dit is niet in het systeem terug te vinden; 

wellicht heeft hij of zij samen met een ander op hetzelfde account ingelogd). Een student gaf aan zijn 

tijd beter te kunnen besteden. Twee studenten gaven aan hun rekenniveau als afweging te hanteren, 

maar gaven hierbij geen verdere toelichting. 

 De studenten die nog nooit hadden gehoord van de game hebben deze vraag mogen 

overslaan. 

 

Spelen van rekengames (Vraag 6-7) 

Drie van de studenten die de vragenlijst hebben ingevuld gaven aan wel eens andere rekenspellen te 

spelen. Het gaat hierbij om Kahoot, spellen met geld en Runescape (dit is geen rekenspel, maar werd 

wel door de student als zodanig genoemd). 37 studenten hebben aangegeven nooit rekenspellen te 

spelen, en 14 studenten hebben deze vraag blanco gelaten. 

 

Spelen andere computerspellen (Vraag 8 en 9) 

Studenten gaven aan tussen de 0 en 30 uur andere games dan rekengames te spelen, met een 

gemiddelde van bijna vier uur gamen per week. Er was dan ook veel variatie in antwoorden op de 

vraag in welke mate studenten zich een gamer vonden, op een schaal van 1 tot 10, met een 

gemiddelde van 4,7. Dit is een hogere score dan de gemiddelde 2,8 binnen de groep studenten die 

wel had ingelogd. 

 

Houding ten opzichte van rekenen en rekengames (Vraag 109) 

Studenten die niet hadden ingelogd reageerden gemiddeld negatief op de stelling graag met de 

computer te rekenen. Veel positiever waren zij over de stelling graag op papier te rekenen. In 

overeenstemming met deze beoordelingen gaven zij gemiddeld aan negatief te staan tegenover de 

stelling dat zij liever rekenden op de computer dan op papier. 

 Bij de stellingen over rekenspellen waren de studenten die nog nooit hadden ingelogd op de 

game uitgesproken positief over de stelling liever gewoon opgaven te oefenen dan een spel te doen. 

Ook vonden zij dat een spel goede uitleg moest geven, uitdagend moest zijn, en goed op de 

rekenlessen moest aansluiten. Of de game mooi en leuk was werd gemiddeld gezien minder 

belangrijk gevonden. Gemiddelde beoordelingen van iedere stelling zijn hieronder in een tabel 

weergegeven, uitgesplitst per vraag. 
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Vraag Gemiddelde score 
van studenten die 
niet ingelogd hebben 

Ik oefen graag op de computer met rekenen 2,1 
Ik oefen graag op papier met rekenen 3,6 
Ik oefen liever op de computer dan op papier met rekenen 2,1 
Ik vind het leuk om te rekenen met een spel 2,6 
Ik oefen liever gewoon opgaven dan dat ik een spel doe 4,0 
Ik vind dat een rekenspel vooral mooi moet zijn 2,5 
Ik vind dat een rekenspel vooral leuk moet zijn 3,4 
Ik vind dat een rekenspel vooral goede uitleg moet geven over het rekenen 4,1 
Ik vind dat een rekenspel vooral uitdagend moet zijn 3,9 
Ik vind dat een rekenspel vooral goed bij de rekenlessen moet aansluiten 4,2 
Ik vind dat een rekenspel eigenlijk meer spelen dan rekenen moet zijn. 2,4 
Ik vind dat een rekenspel best meer rekenen dan spelen mag zijn. 3,4 
Ik vind dat ik in een rekenspel vooral met anderen moet kunnen 
samenwerken 

2,8 

 

4.3 Vergelijking van studenten die wel en niet hebben ingelogd 

 

Een deel van de vragen is zowel aan de studenten die wel hebben ingelogd als studenten die niet 

hebben ingelogd gesteld. Het gaat hierbij om de subvragen onder vraag 14 bij studenten die wel 

hebben ingelogd, en om de subvragen onder vraag 10 bij studenten die niet hebben ingelogd. De 

antwoorden hierop worden vergeleken tussen beide groepen om in kaart te brengen of beide 

groepen verschillen wat betreft hun houding ten aanzien van rekenen en rekengames. Per vraag is 

een score van 1 tot 5 toegekend, op basis van het gekozen antwoord van ‘helemaal onwaar’ tot 

‘helemaal waar’. 

 Studenten in beide groepen bleken op een aantal relevante aspecten te verschillen. Zo waren 

studenten die wel ingelogd hebben het in hogere mate eens met de stelling graag met de computer 

te oefenen met rekenen, en oefenen studenten die niet ingelogd hebben graag op papier in 

vergelijking met studenten die wel hebben ingelogd. Met de stelling liever op de computer dan op 

papier te spelen waren studenten die wel ingelogd hebben het in hogere mate eens dan studenten 

die niet ingelogd hebben. 

 Ook in hun wensen betreft een rekengame verschilden beide groepen studenten op een 

aantal punten. Studenten die minimaal een keer ingelogd hebben vonden, meer dan studenten die 

niet ingelogd hebben, dat een rekengame vooral mooi moet zijn. Studenten die niet ingelogd hebben 

wilden juist liever goede uitleg en uitdaging. Zij vonden ook, meer dan de studenten die wel ingelogd 

hebben, dat een rekenspel meer rekenen dan spelen mag zijn. In onderstaande tabel worden 

gemiddelden per vraag voor elke groep studenten weergegeven, met daarbij een aanduiding of er al 

dan niet een significant verschil te vinden was in de gemiddelde score van studenten in beide 

groepen op iedere vraag. 
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Vraag Gemiddelde 
score van 
studenten die 
ingelogd 
hebben 

Gemiddelde 
score van 
studenten die 
niet ingelogd 
hebben 

Significant 
verschil 

Ik oefen graag op de computer met rekenen 2,8 2,1 Ja 
Ik oefen graag op papier met rekenen 2,6 3,6 Ja 
Ik oefen liever op de computer dan op papier met 
rekenen 

3,2 2,1 Ja 

Ik vind het leuk om te rekenen met een spel 3,0 2,6 Nee 
Ik oefen liever gewoon opgaven dan dat ik een spel 
doe 

2,5 4,0 Nee 

Ik vind dat een rekenspel vooral mooi moet zijn 3,2 2,5 Ja 
Ik vind dat een rekenspel vooral leuk moet zijn 3,2 3,4 Nee 
Ik vind dat een rekenspel vooral goede uitleg moet 
geven over het rekenen 

3,5 4,1 Ja 

Ik vind dat een rekenspel vooral uitdagend moet zijn 3,1 3,9 Ja 
Ik vind dat een rekenspel vooral goed bij de 
rekenlessen moet aansluiten 

3,7 4,2 Nee 

Ik vind dat een rekenspel eigenlijk meer spelen dan 
rekenen moet zijn. 

2,9 2,4 Nee 

Ik vind dat een rekenspel best meer rekenen dan 
spelen mag zijn. 

2,8 3,4 Ja 

Ik vind dat ik in een rekenspel vooral met anderen 
moet kunnen samenwerken 

3,1 2,8 Nee 

 

4.4 Resultaten van docenteninterviews 

 

Alle docenten die studenten in hun klassen hadden met een gebruikersnaam en wachtwoord zijn 

benaderd voor een interview. Hoewel de oorspronkelijke lijst bestond uit een tiental docenten, bleek 

een van de docenten op de lijst een onderwijsassistent te zijn wiens studenten bij andere docenten 

in de rekenles zaten. Daarom zijn er in totaal negen docenten benaderd, waarvan er acht hebben 

gereageerd op de oproep. Met ieder van hen is een interview afgenomen. Een van de docenten heeft 

niet gereageerd op herhaalde oproepen, zowel vanuit de MBO-instelling als vanuit de Universiteit. 

Interviewgegevens van deze docent ontbreken. In zijn klassen zaten in totaal 14 studenten met een 

gebruikersnaam en wachtwoord voor de game. 

 De interviewvragen die zijn voorgelegd aan de docenten zijn in bijlage C te vinden. Lengte 

van de interviews varieerde van 11 tot 33 minuten. De antwoorden op de interviewvragen van de 

docenten zijn samengevat in drie categorieën: Evaluatie van de game, waarin de docenten vragen 

hebben beantwoord over de game zelf, gebruik van ICT bij rekenonderwijs, waarin docenten 

aangaven hoe zij stonden tegenover het gebruik van ICT in het algemeen tijdens de rekenlessen, en 

evaluatie van het verloop van het onderzoek, waarin docenten evalueerden hoe zij de implementatie 

van het onderzoek hebben ervaren. Reacties van docenten zijn anoniem weergegeven – naar 

individuele docenten wordt verwezen met behulp van een random toegekend nummer van 1 tot en 

met 8. 

4.4.1 Oordeel over de game 

De docenten hebben overwegend kritisch op de game gereageerd. Drie docenten hebben tijdens of 

na de uitleg van de game al besloten dat zij de game niet wilden implementeren in hun lessen. Dit 

had volgens twee docenten te maken met de verhaallijn van de game, die te kinderachtig was. ‘Dat 
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zijn geen spelletjes voor jongeren van 15 tot 20 jaar,’ merkte Docent 6 op. Docent 7 had dezelfde 

mening, op basis van wat zijn collega hem over de informatiebijeenkomst had verteld. Docent 1 gaf 

daarentegen aan alleen studenten uit de financiële sector les te geven. Studenten in deze sector zijn 

volgens de docent goede rekenaars, en hebben weinig ondersteuning nodig. Voor deze studenten is 

het alleen zaak het rekenniveau te onderhouden. Om deze reden had de docent geen interesse in de 

game. 

 Vijf geïnterviewde docenten hebben de game wel aan de betreffende rekenklassen 

geïntroduceerd. Drie van hen hebben de game ter introductie klassikaal gespeeld met de studenten. 

De twee overige docenten hebben de game aan de klas laten zien op groot scherm en hen op deze 

manier instructies gegeven voor het spelen. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn onder de 

studenten verspreid door de leerkrachten met de opdracht om buiten de les eens naar de game te 

gaan kijken. Ondanks hun getoonde inzet binnen het onderzoek hebben ook deze docenten de game 

kritisch ontvangen. Het voornaamste struikelblok bij het spelen was volgens de docenten het niveau 

van de opgaven die werden aangeboden. Dit lag te laag, en ging te langzaam omhoog tijdens het 

spelen, volgens Docenten 2, 3 en 4. Volgens Docent 3 werd de game na het maken van enkele 

opgaven al snel te saai vanwege het lage niveau en de vele herhaling. Overige kritische opmerkingen 

van docenten over de game waren: 

- de lay-out was niet mooi, alles was te tweedimensionaal (Docenten 2 en 3) 

- het wachtwoord was te moeilijk, waardoor er een drempel ontstond voor studenten om 

thuis in te loggen (Docent 3) 

- de studenten begrepen het doel van de game niet (Docent 4) 

- de studenten konden niet goed vinden hoe de game bediend werd (Docent 5) 

- de aansluiting op de doelgroep is laag; studenten van een van de niet-horeca gerelateerde 

opleidingen willen niet achter de bar werken in een spel (Docent 5) en feestjes organiseren is 

niet voldoende interessant (Docenten 3 en 5) 

- de spellen zijn niet interactief (Docent 3) 

- de tijdsdruk gaf de game voor sommige studenten een negatieve lading (Docent 5). 

 

Overigens hebben alle docenten minstens één positief punt naar voren gebracht, wat aangeeft dat 

de game, hoewel voor verbetering vatbaar, niet alleen negatief beoordeeld werd. Zo gaf Docent 2 

aan dat hij de game leuk en goed speelbaar vond, Docenten 3 en 4 dat ze positief stonden tegenover 

de mogelijkheid om rekenopgaven middels een spel te oefenen, en Docent 5 dat ze de game een 

leuke afwisseling vond op de reguliere lessen. Concrete verbeterpunten die docenten noemden voor 

de game waren: 

- het rekenniveau moet sneller stijgen (Docent 2) 

- de game moet meer afwisseling bieden (Docent 2) 

- de game moet moderner worden, eventueel door middel van een app (Docenten 3 en 4) 

- de game moet minder braaf zijn, met de mogelijkheid direct bier te verkopen (Docent 3) 

- de game moet beter inspelen op de belevingswereld van de student, door de setting aan de 

beoogde beroepskeuzes van de studenten aan te passen, bijvoorbeeld het beheren van een 

faciliteit in een voor de student relevante sector (Docent 5) 

- de game moet een betere aanvulling vormen op de les (Docent 5) 

- de spellen moeten kort en spannend zijn, in plaats van lang en doorlopend (Docent 5) 

- een student moet kunnen kiezen voor een rekendomein waarbinnen gespeeld wordt 

(Docent 5) 
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- de game moet meer uitleg bevatten over de rekendomeinen die worden behandeld 

(Docent 5). 

 

De docentomgeving behorende bij de game is door drie docenten bezocht. Geen van de docenten 

heeft echter veel kunnen doen met de gegevens die in de rapportage voor docenten aangeleverd 

werden. De voornaamste reden hiervoor was dat studenten te weinig gespeeld hadden om goed 

tussen studenten en domeinen te kunnen vergelijken, of hun voortgang goed in kaart te kunnen 

brengen. Toch stonden de docenten positief tegenover de docentomgeving: Docent 2 merkte op dat 

hij zo goed zou kunnen zien op welke onderdelen een student nog extra hulp nodig had, die 

vervolgens in de les met behulp van een boek gegeven kon worden. Ook Docent 3 zei het handig te 

vinden dat per domein zichtbaar was welke resultaten studenten boekten. Als kritische noot werd 

toegevoegd dat het wat tijd kostte om soepel met de omgeving te leren werken. 

4.4.2 Gebruik van ICT bij rekenonderwijs 

Ook het gebruik van ICT in het algemeen binnen het rekenonderwijs is met verschillende vragen in 

kaart gebracht. Docenten bleken overwegend positief te staan tegenover het gebruik van technische 

hulpmiddelen en spellen binnen het rekenonderwijs. Alleen Docent 1 gaf aan helemaal geen gebruik 

te maken van games en gedigitaliseerd lesmateriaal tijdens de rekenlessen. Verder gaven vijf 

verschillende docenten aan gebruik te maken van de online hulpmiddelen van de gebruikte 

rekenmethode die bij aanschaf van de lesmethode is meegeleverd. Ook Kahoot werd veel gespeeld 

in de klas volgens de docenten. Dit is een tool om klassikaal quizzen te spelen waarbij de antwoorden 

direct op het digibord worden weergegeven. Verder gaven docenten aan dat ze gebruik maakten van 

een website van de MBO-instelling zelf vol leermaterialen, van online Bingo, van het respons- en 

registratiesysteem Socrative en van instructievideo’s op YouTube. Docent 5 gaf aan uitgebreid 

gebruik te maken van verschillende websites en daarmee volledig in te spelen op de wensen van 

studenten. Voor vakanties zocht zij met haar studenten reizen op en rekende uit waar ze het best 

een vakantie konden boeken. Op andere momenten zocht zij op webshops kleding uit met haar 

studenten en liet de studenten berekenen wat er betaald moest worden bij een door haar bedachte 

hoeveelheid korting. Ook maakten verschillende docenten gebruik van websites met korte 

rekenspellen. 

 Zes van de acht docenten vertelden in de interviews dat zij positief stonden tegenover het 

gebruik van games en gedigitaliseerd lesmateriaal. Ook Docent 1, die tijdens haar eigen lessen 

momenteel geen gebruik maakt van digitale materialen, dacht dat gedigitaliseerd lesmateriaal heel 

goed kon zijn. Wel nuanceerde zij dit, evenals meerdere andere docenten, met de opmerking dat de 

effectiviteit van digitaal materiaal per student kan verschillen. Docent 2 gaf hierbij het voorbeeld: ‘Ik 

had een student, die zei al van: nee, dit wil ik niet doen, want achter de computer lezen of rekenen, 

daar krijg ik hoofdpijn van’. Hij gaf aan dat keuzevrijheid voor studenten goed kon werken in de 

keuze tussen digitaal en papieren leermaterialen. Docenten 5 en 8 merkten hierbij op dat ze digitaal 

lesmateriaal vooral zagen als een waardevolle aanvulling op hun standaard materiaal. Docent 5 vulde 

hierop aan dat ze ook het persoonlijk contact met de studenten erg belangrijk vond en die niet zou 

willen missen, en Docent 8 vertelde dat hij de meerwaarde van papieren materialen zag in het 

kunnen tekenen, strepen en onder elkaar zetten, of ‘kliederen’. Daarom gaven beide docenten aan 

niet volledig over te willen stappen op digitale materialen – iets wat Docent 3 naar eigen zeggen wel 

bijna volledig gedaan heeft. 



20 
 

 Docenten 6 en 7 waren beiden minder positief over het gebruik van digitale materialen. 

Hoewel zij vermeldden dat ze digitale materialen niet beter of slechter vonden dan papier, gaven zij 

ook aan dat studenten al heel veel achter de computer zaten en het op een zeker moment zat waren. 

Docent 7 stelde ook dat studenten uit een boek doorgaans geconcentreerder werkten. 

 Bij de vraag welke elementen of eigenschappen een game of ander gedigitaliseerd 

lesmateriaal zou moeten hebben om het in de rekenles te betrekken brachten de docenten de 

volgende eigenschappen naar voren: 

- het moet een aanvulling zijn op wat er al in de les gebeurt (Docenten 1 en 7) 

- er moet uitleg in zitten met goede bronnen (Docenten 2, 3 en 4) 

- het moet qua vorm, eisen en vraagstelling aansluiten op de examens (Docenten 2, 3 en 4) 

- het materiaal moet studenten aanspreken (Docent 3) 

- studenten moeten makkelijk op hun eigen niveau kunnen werken door goede differentiatie 

(Docent 3) 

- het voordeel van papier is dat je de uitwerking kunt zien, dat zou digitaal mogelijk moeten 

zijn (Docent 3 en 4) 

- het systeem zelf zou feedback moeten kunnen geven op de uitwerking van een student, door 

aan de hand van het type fout de stap met de fout te detecteren (Docenten 6 en 7) 

- er mogen geen fouten in de materialen zitten (Docent 5) 

- studenten zouden onderling competitie moeten kunnen hebben binnen het materiaal 

(Docent 8). 

4.4.3 Evaluatie van het verloop van het onderzoek 

Om het verloop van het onderzoek met de docenten te evalueren is eerst nagegaan op welke manier 

zij door de MBO-instelling betrokken zijn bij het onderzoek. Zes van de acht geïnterviewde docenten 

gaven aan dat zij begin 2014 via e-mail uitgenodigd werden voor een informatiebijeenkomst, en dat 

zij te horen gekregen hadden dat zij mee moesten doen. Twee docenten, Docenten 1 en 8, gaven aan 

dat zij pas in het schooljaar 2014/2015 op de hoogte werden gesteld van het onderzoek. Docent 1 

heeft nooit een uitnodiging ontvangen voor de informatiebijeenkomst, hoewel zij in het voorgaande 

schooljaar wel rekenklassen had. Docent 8 gaf aan een klas overgenomen te hebben van een andere 

docent die achteraf betrokken bleek te zijn bij het onderzoek. Deze twee docenten werden later per 

e-mail bij het onderzoek betrokken, met updates over het onderzoek en vragen over hun 

deelnemende klassen. Zij zijn aan het einde van de herfst van 2014 uitgenodigd voor aanvullende 

informatiebijeenkomsten en daarbij aanwezig geweest. 

 De manier waarop de docenten betrokken zijn bij het onderzoek blijkt tevens het 

belangrijkste kritiekpunt van de docenten te zijn geweest. Geen van de docenten heeft het gevoel 

gehad betrokken te zijn geweest bij het initiatief om op de betreffende MBO-instelling het onderzoek 

te starten. Beschrijvingen van de gang van zaken bij het starten van het onderzoek liepen uiteen van 

een voorzichtig ‘dat was al besloten’ (Docent 3) tot een fel ‘dat werd ons echt door de strot gedrukt’ 

(Docent 6). Het merendeel van de docenten gaf dan ook aan dat zij bij het onderzoek graag meer 

eigen inbreng hadden gehad. Zo hadden zij graag zelf willen kunnen besluiten voor welke klassen het 

zinvol was om deel te nemen aan het experiment, het tijdspad van het onderzoek willen matchen 

met het toetsrooster, en bij voorbaat overleg willen hebben met de onderzoeksleiders over de 

manier waarop het onderzoek werd ingezet. Zij gaven aan dat er bij meer gelegenheid tot eigen 

inbreng meer draagvlak geweest zou zijn voor het onderzoek. Het dwingende karakter van het 

onderzoek heeft bij meerdere docenten weerstand opgeroepen. 
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 En tweede kritiekpunt van docenten was de betrokkenheid van de uitgever. Vooral in de 

startfase van het onderzoek is, in goed overleg met de andere consortiumpartners, vanuit de 

uitgever veel initiatief geweest om informatie te verstrekken en begeleiding aan de docenten te 

bieden. Hoewel de uitleg helder werd gevonden hadden verscheidene docenten kritiek op de actieve 

rol van de uitgever bij de uitvoering van het onderzoek. Docent 5: ‘Ik had wel het idee dat ik voor een 

ondernemer zat en dat er een game verkocht werd. […] Vooral als je dan een kritische vraag stelde, 

dat er dan vooral ook werd geantwoord hoe geweldig de game eigenlijk niet was, en dat is natuurlijk 

ook heel logisch, dat je je eigen product dan op de markt brengt.’ Docenten 6 en 7 gaven ook aan dat 

zij opgemerkt hadden dat de uitgever bij het uitvoeren van het onderzoek ‘een groot belang’ had. 

Docent 6 gaf ook aan het gevoel te hebben dat het hele onderzoek vanuit de uitgever ‘gepusht werd’. 

Hij vulde daarop aan dat hij de indruk had gehad dat communicatie vanuit de Universiteit ook van de 

uitgever uitging. Een geheel anonieme docent liet weten (na uitzetten van audio-recording) het ‘eng’ 

te vinden dat er mensen van de uitgever betrokken waren bij het onderzoek naar de effectiviteit van 

de game. De docent maakte zich zorgen om de banden die de uitgever leek te hebben met de hogere 

bestuurslagen van de MBO-instelling, en vroeg zich af of dit geen invloed zou hebben op de 

gerapporteerde resultaten van het onderzoek en de daaruit volgende conclusies. 

 Naast deze twee belangrijke kritiekpunten werden door de docenten nog wat andere 

opmerkingen geplaatst over de gang van zaken, die weliswaar geen breekpunt vormden, maar die zij 

liever anders hadden gezien. Het ging hierbij om de volgende punten: 

- de game is niet voor alle studenten toepasbaar, hier moet beter naar gekeken worden 

- er hadden meer bezoeken tijdens de lessen mogen zijn 

- de overgang tussen de communicatie vanuit de uitgever (tot en met de zomer 2014) en de 

communicatie vanuit de Universiteit (vanaf de start van het schooljaar 2014/2015) was wat 

plotseling 

- docenten die pas in het nieuwe schooljaar betrokken werden hadden eerder informatie 

moeten krijgen over hun rol in het onderzoek 

- het overzicht over welke studenten in welke klassen zaten had duidelijk op papier moeten 

staan 

- het onderzoek had beter klein kunnen beginnen, met één of twee klassen. 

 

De informatiebijeenkomst over de game is slechts door vier van de acht geïnterviewde docenten 

bijgewoond. De overige vier docenten hadden geen uitnodiging gehad of hebben de bijeenkomst om 

andere redenen niet kunnen bijwonen. De vier docenten die wel aanwezig zijn geweest (Docenten 2, 

3, 5 en 6) gaven unaniem aan de bijeenkomst voldoende informatief gevonden te hebben. 

 Hoe kritisch docenten zich ook uitlieten over het onderzoek, dit leek niet te liggen aan een 

afwijzende houding ten aanzien van praktijkonderzoek in het algemeen. Bij de vraag wat zij vonden 

van het doen van praktijkonderzoek werd er unaniem positief gereageerd, met steekwoorden als 

goed, prima, belangrijk, nodig en essentieel. Wel wezen verschillende docenten op veel 

voorkomende obstakels binnen onderzoek, zoals representativiteit van steekproeven en 

vergelijkbaarheid van experimentele en controlegroepen, waarmee zij bewezen zelf relevante 

inzichten te hebben in het doen van praktijkonderzoek. Ook gaven meerdere docenten aan dat de 

tijd die zij beschikbaar hadden voor het deelnemen aan praktijkonderzoek beperkt was en dat zij 

jaarlijks keuzes moesten maken wat betreft de onderzoeken waar zij wel en niet aan mee konden 

doen. Deze keuzes worden volgens de docenten doorgaans gemaakt op basis van de bijdrage die het 

onderzoek mogelijk kan leveren aan de lespraktijk. 
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4.4.4 Overige opmerkingen van docenten 

Buiten de interviewvragen om hebben twee verschillende docenten aangegeven dat zij het lastig 

vonden dat zij tijdens hun rekenlessen bijna nooit gebruik konden maken van computerlokalen. 

Hoewel zij studenten graag de optie hadden gegeven om tijdens de lessen wat tijd te besteden aan 

het spelen van de game, maakte de geringe beschikbaarheid van computers dit bijna onmogelijk. ‘Er 

is maar een lokaal, en die willen wel meer docenten gebruiken,’ aldus Docent 2. 

4.5 Resultaten van de analyse van de game 

Resultaten van de analyse van de game bestaan uit: (a) eigen speelervaringen van de onderzoekers 

met de game; en (b) verzamelde spontane reacties van studenten en docenten op de game. Deze 

bevindingen zijn gerelateerd aan de kenmerken die in de literatuur worden genoemd die serious 

games effectief maken. 

4.5.1 Bevindingen onderzoekers op basis van speelsessies met de game 

Tijdens het spelen van de game is gebleken dat de game een aantal tekorten en onvolkomenheden 

bevat die hinderlijk kunnen zijn bij het spelen en die waarschijnlijk niet bevorderlijk zijn voor de 

effectiviteit van de game, zoals: 

- technische tekorten 

- tekorten in gepresenteerde game wereld 

- beperkte controle over game 

- onduidelijkheden over te bereiken en bereikte doelen 

- onvolkomenheden in presentatie rekenopgaven 

- moeilijkheden bij gebruik rekenmachine 

- tekorten in geven feedback. 

 

Een meer gedetailleerd overzicht van deze onvolkomenheden die het spelen van de game heeft 

opgeleverd is te vinden in Bijlage D. Naast deze tekorten en onvolkomenheden heeft de game ook 

een groot aantal kenmerken waarvan in de literatuur wordt gezegd dat deze positief bijdragen tot de 

effectiviteit van een serious game. Op deze positieve kenmerken wordt in dit rapport echter niet 

ingegaan. Dit heeft alles te maken met de aanleiding van dit evaluatieonderzoek en het 

beantwoorden van de vraag waarom de studenten de game nauwelijks tot niet gespeeld hebben. 

Tekorten in de game kunnen daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld, omdat ze hinderlijk zijn bij 

het spelen. 

4.5.2 Spontane reacties van studenten en docenten op de game 

Een aantal van de tekortkomingen en fouten die naar voren zijn gekomen toen de game door de 

onderzoekers is gespeeld is ook spontaan genoemd door de docenten en studenten. Genoemd 

werden: 

- technische tekorten 

- tekorten in gepresenteerde game wereld 

- onduidelijkheden over te bereiken en bereikte doelen 

- tekorten in geven feedback. 
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Technische tekorten: De studenten merkten op dat de winkel in de game soms niet goed werkt. Zo 

blijven kratten frisdrank aan de muis hangen waardoor je ze niet kunt retourneren. Ook kun je, met 

een krat frisdrank aan je muis, geen andere dingen gaan doen. Een enkele student merkte op dat als 

hij een challenge heel vaak achter elkaar deed, de game hem de melding gaf dat hij vals speelde. 

 

Tekorten in gepresenteerde game wereld: Een docent merkte op dat zij het uiterlijk van de game 

niet aantrekkelijk vond. De lay-out was te statisch en onrealistisch. Een tweede docent merkte op dat 

studenten het makkelijker zouden vinden zich te verplaatsen in een game wereld die aansluit bij hun 

opleidingsdoelen. Ook studenten formuleerden kritiek op de game wereld. Zij merkten op dat die 

veel uitgebreider zou moeten zijn, zoals bijvoorbeeld een festival terrein met verschillende stands 

om voldoende afwisseling in de game te kunnen creëren. Zij vonden de game wereld zoals die nu was 

te saai en eentonig. Zij zouden de game ook graag verder willen kunnen personaliseren, bijvoorbeeld 

door een eigen gebruikersnaam te kiezen en door hun avatar te kunnen stylen. 

 

Onduidelijkheden over te bereiken en bereikte doelen: Docenten merkten op dat zij de doelen 

binnen de game graag directer wilden koppelen aan doelen binnen hun lessen. Zij zouden graag zien 

dat een speler binnen de game het domein kon kiezen dat op dat moment in de methode behandeld 

werd. Met betrekking tot de doelen vroegen docenten zich ook af of er wel voldoende rekenen in de 

game zit. Wat hun betreft zou er in plaats van aan het spelen van het rollenspel meer tijd aan 

rekenen besteed kunnen worden. 

 

Tekorten in geven feedback: Docenten gaven aan dat het beter zou zijn als de feedback voor ieder 

domein en ieder deelonderwerp binnen domeinen uitgebreider zou zijn. Ook zouden docenten graag 

willen dat de game aangeeft wanneer het zinvol is om een student te toetsen. Op die manier zouden 

ze directer de voortgang kunnen koppelen aan de leerdoelen binnen de lesmethode. Studenten 

merkten op dat zij ook niet tevreden waren met de feedback. Enkele studenten zeiden dat zij het erg 

lastig vonden om te zien wat zij nodig hadden om een volgend doel binnen de game te bereiken. 

 

Daarnaast zijn door docenten en studenten nog andere tekorten en onvolkomenheden genoemd: 

- moeilijkheden bij inloggen 

- onvolkomenheden in aanbod rekenopgaven 

- tekorten in aansluitingsmogelijkheden bij vaardigheidsniveau studenten 

- onvoldoende uitdaging 

- foutmelding door spelers werkt niet. 

 

Moeilijkheden bij inloggen: Docenten merkten op dat studenten veel moesten doen om in te 

kunnen loggen op de game. De wachtwoorden waren lang en konden niet door de student zelf 

gewijzigd worden, en waren niet gelijk aan hun wachtwoorden voor de schoolcomputers. Daarnaast 

merkten de docenten op dat een link op het bureaublad van schoolcomputers de game 

toegankelijker zou maken. 

 

Onvolkomenheden in aanbod rekenopgaven: Docenten merkten op dat er in de game te veel kale 

opgaven stonden, terwijl bij de examinering juist contextopgaven een grote rol spelen. Zij zouden 

graag een betere aansluiting zien tussen de opgaven binnen de game en de opgaven op het examen. 

Studenten lieten daarnaast weten dat veel opgaven te veel herhaald werden. Bijvoorbeeld 24 keer 
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achter elkaar aanklikken dat je temperatuur meet met graden Celsius. Alleen de volgorde van 

antwoordopties varieerde hierbij. 

 

Tekorten in aansluitingsmogelijkheden bij vaardigheidsniveau studenten: Docenten merkten op dat 

de game niet voor alle groepen studenten zinvol was. Veel studenten binnen een van de 

deelnemende sectoren zaten al op 3F niveau en zouden binnen de game weer op 1F moeten 

beginnen. Voor 3F studenten was het nodig dat het rekenniveau onderhouden werd door voldoende 

uitdagende rekenopdrachten aan te bieden, aldus een docent. Voor veel studenten in andere 

sectoren zou het daarbij veel zinvoller zijn om bij voorbaat al op 2F niveau te beginnen, in plaats van 

het standaard ingestelde beginniveau 1F, om voldoende uitdaging te vinden. Bovendien merkten 

docenten op dat de groei in moeilijkheid van de opgaven veel te traag werd ingezet. Studenten 

bleven hierdoor te lang hangen bij te makkelijke opgaven. 

 

Onvoldoende uitdaging: Het puntensysteem is zodanig dat de studenten niet optimaal uitgedaagd 

worden. Sommige studenten gaven aan dat wanneer zij tijdens een challenge twee of meer 

rekenopgaven fout deden, zij de uitdaging van de rest van de opgaven kwijt waren, omdat daar toch 

geen punten meer mee te behalen waren. Verder kon geconcludeerd worden dat de uitdaging werd 

verminderd doordat studenten vaak hun rekenmachine gebruikten bij opgaven waar dat niet de 

bedoeling was. Docenten merkten over de uitdaging op dat zij het rollenspel niet spannend vonden. 

Zo kan een speler tijdens een feest in de beginfase niet meer doen dan een enkele keer klikken om 

de bar te bedienen. Komt een student verder in de game, dan worden er bijvoorbeeld ook bands 

ingehuurd en personeel aangesteld om tijdens een feest aan te sturen. Hierbij gaat het echter ook 

slechts om een paar clicks. 

 

Foutmelding werd niet beantwoord: Studenten hebben, onder begeleiding van hun docent, fouten 

gerapporteerd met behulp van de meldknop. Hierop kregen zij geen reactie en hebben zij 

onvoldoende verbetering bemerkt. 

4.6 Het ontbreken van toetsdata 

4.6.1 Problemen bij de verzameling van toetsdata 

Bij aanvang van het onderzoek is als doel gesteld om 800 studenten te laten deelnemen aan het 

onderzoek: 400 in de experimentele groep en 400 in de controlegroep. Helaas bleek kort na aanvang 

van het onderzoek dat binnen de MBO-instelling geen participatie van 400 deelnemers in een 

experimentele groep gerealiseerd kon worden. Bij de eerste meting voor de zomervakantie bleken 

slechts gegevens van 269 studenten beschikbaar – bijna de helft minder dan het verwachte aantal. 

Gegevens van de studenten die in de controlegroep zaten zijn zelfs nooit verstrekt. 

 Na de zomer zijn, zoals beschreven in het onderzoeksplan, opnieuw gegevens verzameld. 

Ondanks de gemaakte afspraken verschenen slechts toetsgegevens van 33 studenten in het systeem 

van de toetsontwikkelaar, waarvan twee studentnummers terug te vinden waren in de lijst 

studentnummers van voor de zomervakantie. 

 Een moeilijkheid bij het verzamelen van toetsgegevens na de zomervakantie was dat 

studenten bij aanvang van het nieuwe schooljaar niet altijd in dezelfde samenstelling in de nieuwe 

rekenklassen zijn geplaatst. De contactpersonen van de MBO-instelling waren zich hiervan niet 

bewust omdat zij niet werkzaam waren op dezelfde school als waar het onderzoek plaatsvond. De 
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docenten van de studenten in de experimentele groep hebben dus na de zomervakantie geen 

instructies ontvangen over de studenten bij wie ze de toetsen moesten afnemen. Nadat duidelijk was 

geworden dat de klassensamenstelling was veranderd zijn er inspanningen verricht om een nieuw, 

kloppend overzicht te maken van de verdeling van de studenten over de klassen. Dit overzicht is pas 

in december geleverd en klopte zelfs toen nog niet volledig. De administratie van de MBO-instelling 

is hierbij in gebreke gebleven. Onduidelijk is of de administratie bij aanvang van het onderzoek 

voldoende is ingelicht over deelname van de instelling aan het onderzoek en de mogelijke 

administratieve belasting die dit zou inhouden. 

4.6.2 Intern onderzoek MBO-instelling naar ontbreken van toetsdata 

De MBO-instelling heeft intern onderzoek verricht naar de reden dat een grote hoeveelheid 

toetsdata ontbreekt. Dit hebben zij gedaan door a) lijsten op te vragen van studenten die gedurende 

de onderzoeksperiode examen hebben afgelegd en daarom geen andere reguliere toetsen hebben 

gemaakt, en b) op te vragen welke studenten andere toetsen dan de reguliere toetsen hebben 

gemaakt ter evaluatie van hun rekenniveau. 

 

Studenten die examen hebben gedaan 

Gedurende het schooljaar 2014/2015 hebben 56 studenten die betrokken waren bij het onderzoek 

examen gedaan op niveau 2F, in de periode van 10 november 2014 tot en met 29 april 2015. Ook 

hebben 29 studenten die betrokken waren bij het onderzoek examen gedaan op niveau 3F, in de 

periode van 27 januari tot en met 18 mei 2015. Dit biedt geen verklaring voor het ontbreken van 

toetsgegevens direct voor en direct na de zomervakantie, maar eventueel wel voor het ontbreken 

van gegevens van toetsen in de laatste meetronde, gepland in mei 2015. Het onderzoek was in deze 

maand echter al stil gelegd om plaats te maken voor het evaluatieonderzoek. 

Studenten die andere toetsen dan de beoogde reguliere toets hebben gemaakt 

Van in totaal 66 studenten is bekend dat zij op enig moment een andere toets hebben gemaakt dan 

de voor het onderzoek voorgeschreven toetsen. Deze 66 studenten zijn ondergebracht in klassen van 

vier docenten, waarvan twee de game met de klas hebben gespeeld, een de game klassikaal heeft 

geïntroduceerd, en een de game niet in de rekenlessen heeft betrokken. Gegevens van studenten 

van de overige vijf docenten ontbreken. Van de 66 studenten hebben er 22 minimaal een maal 

ingelogd op de game. 

 Dat studenten een andere toets hebben gemaakt in plaats van de beoogde reguliere toets 

biedt, althans voor de betreffende studenten, een verklaring voor het ontbreken van toetsgegevens 

in het overzicht van de toetsontwikkelaar. De voortgang van deze studenten is met behulp van 

andere instrumenten getoetst, en docenten hebben ervoor gekozen de reguliere toetsen niet af te 

nemen. De gegevens van alternatieve toetsen verschijnen niet in de overzichten van de 

toetsontwikkelaar en kunnen daarom niet worden opgevraagd in het kader van het onderzoek. 

 Hoewel uitslagen van deze toetsen gedurende het evaluatieonderzoek zijn opgevraagd bij de 

betreffende docenten, vormen deze gegevens geen toereikend alternatief voor de beoogde reguliere 

toets als het gaat om het systematisch in kaart brengen van de voorgang van studenten. Afhankelijk 

van het niveau van studenten hebben docenten ervoor gekozen te toetsen op niveau 2F of niveau 3F. 

Ook zijn in sommige gevallen niet alle rekendomeinen getoetst. Dit maakt de toetsen onderling 

slecht vergelijkbaar en ongeschikt voor gebruik in de voor het onderzoek geplande analyses. 
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4.6.3 Studenten van wie geen alternatieve gegevens beschikbaar zijn 

In totaal 130 studenten die hebben meegedaan aan het onderzoek hebben gedurende de 

onderzoeksperiode ofwel examen afgelegd, ofwel een andere toets gemaakt dan de beoogde 

reguliere toets. In enkele gevallen zijn zowel alternatieve toetsgegevens of examenuitslagen bekend. 

Van de resterende 222 studenten zijn geen gegevens bekend. Waarom de toetsgegevens van deze 

studenten ontbreken is onduidelijk. 

5. Samenvatting van de resultaten en conclusies 

5.1 Samenvatting van de resultaten van het evaluatieonderzoek 

 

Samenvattend kan de reden voor het mislukken van het evaluatieonderzoek in een aantal 

kernpunten beschreven worden. 

- Wat betreft de game kan het volgende worden geconcludeerd: 

o Studenten waren niet overweldigend positief over de game. De game werd 

gemiddeld met een 5,8 beoordeeld. In hun spontane opmerkingen over de game 

vermeldden studenten punten van kritiek die betrekking hadden op onder andere de 

aansluiting van de game op hun belevingswereld en de uitdaging die de game hen 

bood. 

o Ook docenten waren kritisch over de game. Zij gaven spontaan aan de game niet 

mooi te hebben gevonden en benoemden bovendien het rekenniveau binnen de 

game als een punt van kritiek. 

o Bij het evaluatieonderzoek zijn door de onderzoekers nog veel fouten gevonden in 

het design van de game. Hier gaat het ten eerste om technische fouten die de 

speelbaarheid van de game geweld aandoen, maar ook om ontwerpfouten die ertoe 

leiden dat de game niet voldoet aan de voorwaarden die kenmerkend zijn voor een 

effectieve serious game. Fouten in deze laatste categorie maken de game niet slecht 

speelbaar, maar doen afbreuk aan de effectiviteit van de activiteiten binnen de game 

ten aanzien van de rekenresultaten. 

 

- Wat betreft de initiëring en uitvoering van het onderzoek op de school kan het volgende 

worden geconcludeerd: 

o Docenten waren tijdens de interviews bijzonder kritisch over het feit dat zij geen 

keuze kregen wat betreft het wel of niet meedoen aan het onderzoek en geen 

inspraak kregen in de invulling van het onderzoek. 

o De voor het onderzoek beoogde toetsen zijn gedurende de onderzoeksperiode, 

ondanks herhaalde verzoeken tot afname, nauwelijks bij de studenten afgenomen. 

Een mogelijke factor hierbij is geweest dat de MBO-instelling  geen zicht had op de 

verdeling van deelnemende studenten over rekenklassen, en dus geen gerichte 

instructie kon geven. Docenten hebben in plaats van voor de voorgeschreven 

toetsen gekozen voor alternatieve toetsen van rekenvaardigheid. Deze zijn niet 

geschikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 
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Hoewel in dit evaluatieonderzoek veel gegevens naar voren zijn gekomen over de tekortkomingen 

van de game en hierover uitgebreid is gerapporteerd in dit evaluatierapport, kan op basis hiervan 

niet worden geconcludeerd dat de game de belangrijkste oorzaak is geweest van het mislukken van 

het onderzoek. De manier waarop het onderzoek op de MBO-instelling is geïnitieerd en uitgevoerd is 

op zijn minst even belangrijk. Met een grotere betrokkenheid van de docenten hadden de 

tekortkomingen van de game wellicht een minder grote rol gespeeld. 

 Daarnaast moet uitdrukkelijk gesteld worden dat de verantwoordelijkheid voor het goed 

uitvoeren van het onderzoek een zaak is van alle consortiumpartners, en dat het mislukken van het 

onderzoek dus niet alleen aan de MBO-instelling of de uitgever kan worden toegeschreven. Ook de 

toetsontwikkelaar en de onderzoekers van de Universiteit hadden misschien meer kunnen doen om 

het onderzoek tot een succes te maken. De laatsten hebben wellicht te lang geprobeerd om het 

onderzoek op gang te krijgen en te lang gehoopt dat na de zoveelste aansporing de speel- en 

toetsdata binnen zouden komen. 

 

5.2 Conclusies per onderzoeksvraag 

5.2.1 Waarom hebben de studenten de game niet tot nauwelijks gespeeld? (Onderzoeksvraag 1a) 

Om de vraag te beantwoorden waarom de studenten de game zo weinig gespeeld hebben moet ten 

eerste gekeken worden naar de bevindingen die de evaluatie van de game heeft opgeleverd. Bij het 

ontwerp van de game is rekening gehouden met de kenmerken waarvan door onderzoek is 

aangetoond dat die een serious game effectief maken. Niettemin waren zowel de onderzoekers als 

de studenten en docenten kritisch over de game. 

 Een belangrijk kritiekpunt betrof de controle. Ofschoon binnen de game de controle van de 

gebruiker bevorderd is, bijvoorbeeld door spelers zelf te laten bepalen hoe een bepaalde ruimte 

wordt ingericht en wat er verkocht wordt, bleken de gebruikers toch behoefte te hebben aan meer 

controle. Zo wilde men kunnen kiezen welk type sommen geoefend werd en wilde men zelf de 

gebeurtenissen in de online omgeving kunnen bepalen, zoals het starten van feesten. Een tweede 

belangrijk kritiekpunt was dat de speler vrijwel geen zicht had op de rekendoelen die bereikt 

moesten worden met behulp van de game en in welke mate de speler die doelen al bereikt had. 

Bovendien vermeldden zowel studenten als docenten dat het niveau van de game veel te laag was en 

dat dit niveau veel te langzaam steeg, wat zorgde voor een tekort aan uitdaging. Ook over het 

bedieningsgemak, de lay-out van de game en de mate van feedback werden kritische opmerkingen 

geplaatst. Al deze gegevens leiden tot de conclusie dat de game in onvoldoende mate voldoet aan de 

voorwaarden voor een effectieve serious game. Dit is naar alle waarschijnlijkheid een van de 

voornaamste obstakels geweest voor de studenten bij het al dan niet kiezen voor de game als 

methode om rekenvaardigheden te verbeteren. 

 Een tweede breekpunt heeft te maken gehad met de formulering van de opgaven binnen de 

game. Een groot aantal studenten is tegen fouten aangelopen in de formulering van de opgaven, en 

na uitgebreide analyse door de onderzoekers kan geconcludeerd worden dat deze fouten de 

speelbaarheid van de game ernstig geweld aandoen. Door het ontbreken van gegevens en door 

verkeerd ingevoerde antwoorden op rekenopgaven is het na verloop van tijd niet alleen onmogelijk 

om punten te verdienen binnen de game en zo het rollenspel verder te spelen, maar stijgt ook het 

rekenniveau niet meer doordat goed gemaakte opgaven fout worden gerekend. De speler blijft 

hierdoor op een te laag niveau hangen en kan niet meer verder groeien in rekenniveau. 
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 Studenten beoordeelden de game bij het invullen van de voor hen ontworpen vragenlijst 

gemiddeld gezien neutraal, op enkele aspecten positief, en op enkele aspecten negatief. De positieve 

beoordeling die zou moeten leiden tot het zelfstandig en gemotiveerd spelen van de game leefde 

duidelijk niet onder de studenten. Enkele docenten hebben pogingen gedaan om studenten tot op 

zekere hoogte te motiveren voor het spelen van het spel, maar dit mocht niet baten, en is bovendien 

in veel klassen helemaal niet gebeurd. 

 Samenvattend kan gesteld worden dat de game niet in voldoende mate voldaan heeft aan de 

speelbaarheidsdrempel, of aan de genotsdrempel die overbrugd moeten worden om een serious 

game aantrekkelijk te maken. Dit is zichtbaar in de manier waarop de eigenschappen van de game 

afwijken van de eigenschappen van een effectieve serious game, zoals beschreven in de literatuur. 

Dit heeft ertoe geleid dat de studenten de game niet tot nauwelijks hebben gespeeld en alleen 

inlogden op het moment dat zij tijdens de lessen de opdracht hiertoe kregen. De hypothese dat 

studenten de game dusdanig motiverend zouden vinden dat zij tijdens de zomervakantie zouden 

inloggen, zoals gesteld voorafgaand aan het onderzoek, kan hierbij verworpen worden. 

5.2.2 Waarom hebben de docenten de speeldata niet gebruikt? (Onderzoeksvraag 1b) 

Het feit dat de docenten de speeldata niet gebruikt hebben is naar alle waarschijnlijkheid aan 

meerdere zaken te wijten. Ten eerste heeft het speelgedrag van de studenten een rol gespeeld. Het 

monitoren van speelgedrag is alleen een zinvolle activiteit wanneer er actief met de game gespeeld 

wordt en vooruitgang van studenten van week tot week zichtbaar wordt in de docentoverzichten. Dit 

is niet het geval geweest. Het feit dat er weinig te gebruiken viel is daarbij een eerste reden geweest 

voor de docenten om de speeldata niet te gebruiken. 

 Het is voor docenten mogelijk geweest om hun studenten extra te stimuleren om de game te 

spelen en zo bruikbare data te verkrijgen vanuit de game om het niveau van hun studenten in kaart 

te brengen. Er komen uit het evaluatieonderzoek twee redenen naar voren voor het feit dat 

docenten dit niet hebben gedaan. 

 Ten eerste hebben de docenten, net als hun studenten, de game kritisch ontvangen. Zij 

hebben fouten in de game bemerkt, kritiek gehad op de lay-out van de game en de mogelijkheden 

om deze op de lessen te laten aansluiten, en zagen bovenal een probleem met het niveau van de 

opgaven binnen de game. Deze kritiekpunten hebben ertoe geleid dat de docenten de game weinig 

bruikbaar hebben gevonden om regelmatig binnen hun lessen te betrekken of buiten de lessen te 

stimuleren. Docenten die nog mogelijkheden tot groei zagen voor hun studenten hebben besloten 

dat de game niet de meest ideale manier was om deze groei te bewerkstelligen. 

 Daarnaast is ook het onderzoek bijzonder kritisch ontvangen door de docenten. Veel 

docenten gaven aan dat deelname aan het onderzoek een dwingend karakter had gehad, wat de 

motivatie om een actieve bijdrage te leveren aan het onderzoek deed afnemen. Docenten gaven 

meerdere malen aan dat het gebruikelijk was dat deelname aan onderzoek eerst binnen het team 

besproken werd, en dat pas na de mogelijkheid om eigen deelname te overwegen een besluit werd 

genomen, individueel of gezamenlijk om deel te nemen. Ook hadden docenten graag inbreng gehad 

in welke klassen deel zouden nemen aan het onderzoek. Zij gaven aan gemotiveerder geweest te zijn 

wanneer zij de klassen en studenten uit hadden kunnen kiezen voor wie de game volgens hen het 

meest zinvol was geweest. 

 Tot slot heeft een deel van de docenten de betrokkenheid van de uitgeverij als negatief 

ervaren. Hoewel de uitleg over de game en de werking daarvan unaniem duidelijk werd gevonden 

door docenten, was een deel van hen huiverig voor deelname aan een onderzoek waarin een partij 
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met een commercieel belang een grote rol speelde. Zij konden het onderzoek niet los zien van de 

commerciële insteek van het bedrijf en gaven aan dat zij bang waren dat de onafhankelijkheid van 

het onderzoek in gevaar kwam. Dit was voor hen ook een reden om niet actief mee te werken aan 

het onderzoek. 

5.2.3 Waarom ontbreken er zoveel toetsdata? (Onderzoeksvraag 1c) 

Voor het merendeel van de deelnemende studenten geldt dat onduidelijk is waarom er geen 

toetsdata beschikbaar zijn. Wel is duidelijk dat gegevens van de toetsen, waarvan afgesproken is dat 

deze op drie verschillende momenten tijdens het onderzoek zouden worden afgenomen, ontbreken. 

Een deel van de docenten heeft ervoor gekozen om alternatieve toetsen te gebruiken ter evaluatie 

van de rekenvaardigheden van de studenten. Wellicht is dit een gevolg geweest van het feit dat de 

MBO-instelling nog geen zicht had op de deelnemende studenten bij wie een reguliere toets zou 

moeten worden afgenomen. Dit biedt een deel van de verklaring voor het ontbreken van 

toetsgegevens, maar is geenszins volledig.  

5.2.4 Wat kan er van het ‘mislukken’ van het onderzoek geleerd worden? (Onderzoeksvraag 2) 

Het feit dat het onderzoek niet de verwachte data en de daaruit voortvloeiende output op heeft 

kunnen leveren is te wijten aan verschillende aspecten van het onderzoek, zoals de kwaliteit van de 

game en de manier waarop docenten zijn betrokken, en het daaruit resulterende gebrek aan 

bereidheid bij een deel van de docenten om actief deel te nemen aan het onderzoek. Ook is binnen 

de MBO-instelling veel onduidelijkheid ontstaan over de toetsing en in welke mate het toetsrooster 

van het onderzoek is aangehouden. Deze gebreken leiden direct tot de formulering van een aantal 

adviezen met betrekking tot onderzoek naar serious games. Deze adviezen zijn onder te verdelen in: 

- Adviezen voor de verdere ontwikkeling van de game 

- Adviezen voor het doen van praktijkgericht onderzoek, met name op het MBO 

 

Adviezen voor verbetering van de game 

Als men de game verder wil uitzetten in het onderwijs, zal deze eerst een verbeterslag moeten 

ondergaan. Dit kan geconcludeerd worden uit de klachten over de game die zowel door studenten 

als docenten spontaan naar voren zijn gebracht of die naar voren zijn gekomen bij het 

evaluatieonderzoek. De onderzoekers kwamen bij het spelen van de game eveneens tot de conclusie 

dat verdere ontwikkeling noodzakelijk is alvorens de game verder uitgezet wordt. 

 Zoals meerdere docenten en studenten hebben aangegeven vonden zij de game grafisch 

gezien niet aantrekkelijk genoeg en qua game wereld niet uitgebreid genoeg. De nodige 

aanpassingen en uitbreidingen in de grafische opzet en game wereld zullen ten eerste aandacht 

behoeven. 

 Ten tweede zitten er bepaalde fouten in de game wereld die verwijderd moeten worden 

voordat de game verder uitgezet kan worden. Het gaat hier om fouten zoals het niet naar wens 

kunnen plaatsen van virtuele objecten en het niet kunnen benutten van beschikbare ruimte, zoals in 

de voorraadkast. Deze fouten zullen uit de game moeten worden gehaald, en soortgelijke fouten 

zullen moeten worden opgespoord en verholpen. 

 De belangrijkste adviezen voor de game schuilen echter in de voorwaarden voor effectieve 

serious games. Uit het evaluatieonderzoek is gebleken dat de game nog niet in afdoende mate 

voldoet aan deze voorwaarden, en dat gebreken met betrekking tot de voorwaarden voor effectieve 
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serious games maken dat de game niet aantrekkelijk genoeg is voor studenten om mee te werken. 

Hoewel bij de ontwikkeling van de game rekening is gehouden met deze voorwaarden hebben de 

ervaringen met de game gedurende het onderzoek geleerd dat implementatie van de voorwaarden 

diepgaand en uiterst volledig moet zijn. Er zal gekeken moeten worden naar het tempo waarmee 

studenten door de opgaven heen gaan en de uitdaging die opgaven hen op ieder moment bieden. 

Ook zal de feedback op de opgaven en de uitleg die bij de opgaven wordt aangeboden verbeterd 

moeten worden om de game een aantrekkelijk leermiddel te maken. De speler moet een duidelijker 

overzicht krijgen van de doelen van de game, de mate waarin deze doelen aansluiten bij de doelen 

die gesteld worden binnen het MBO wat betreft rekenprestaties, en de mate waarin de speler aan al 

deze gestelde normen voldoet op ieder gegeven moment. Ook zal de speler de gelegenheid moeten 

krijgen controle uit te oefenen over de game, niet alleen in de aankleding van de game wereld, maar 

ook in keuze voor domeinen en typen opgaven, aangezien binnen het onderwijs op bepaalde 

momenten gericht getoetst wordt binnen specifieke domeinen. 

 Tot slot zitten er nog veel fouten in de presentatie van opgaven die verholpen zullen moeten 

worden. Het gaat hierbij om fouten in de formulering van opgaven waardoor deze moeilijk te maken 

zijn, maar ook om fouten bij het inladen van informatie, waardoor een goed antwoord op een 

opgave geven onmogelijk is. Deze fouten zijn storend, verhinderen vooruitgang in de game, en leiden 

ertoe dat de speler zijn of haar rekenvaardigheden niet meer verder kan ontwikkelen met behulp van 

de game. Dit maakt de game een ineffectief middel om rekenvaardigheden te verbeteren en 

verkleint de kans dat een student zal kiezen voor de game bij de keuze voor oefenmaterialen op het 

gebied van rekenen. 

 

Adviezen voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek 

Het onderzoeksvoorstel zoals dat door het consortium bij NRO is ingediend was bedoeld om 

onderzoek te doen naar het effect van de game op de rekenvaardigheden van MBO-studenten. Met 

deze game waren in een zomervakantie al positieve ervaringen opgedaan. Het voorgestelde 

onderzoek was erop gericht om het effect van het spelen van de game preciezer te onderzoeken en 

de condities bloot te leggen waaronder deze game effectief kan zijn. Achteraf gezien was dit 

effectiviteitsonderzoek prematuur. In feite kan een onderzoek naar de effectiviteit van een 

interventie pas worden gedaan als er een uitontwikkelde interventie beschikbaar is. Is dit nog niet 

het geval dan moet het experiment dat wordt opgezet om het effect te onderzoeken voorafgaan 

door een pilotfase waarin de interventie kan worden uitgetest en eventueel verbeterd kan worden. 

Docenten en studenten opzadelen met een game die nog vele tekortkomingen heeft is tot mislukken 

gedoemd. De eerdere positieve ervaringen met de game die de andere consortiumpartners 

inbrachten, hadden beter gespecificeerd en getoetst moeten worden. Nog beter was het geweest als 

er eerst een pilot had plaatsgevonden, maar daarvoor was de looptijd van dit onderzoek van 18 

maanden te kort. 

 Behalve de tekortkomingen die nog in de game zaten, die er waarschijnlijk toe hebben geleid 

dat de studenten de game niet hebben gespeeld en de docenten de game niet bij hun lessen hebben 

betrokken, is er nog een tweede, zeer relevante factor die zeker bij heeft gedragen aan de 

verminderde deelname van docenten. De docenten hadden niet het gevoel op een correcte wijze bij 

het onderzoek te zijn betrokken. Deelname aan het onderzoek naar de game is niet binnen het team 

besproken, en was voor de docenten geen vrije keuze. Veel docenten hebben vermeld dat het hen 

tegen het hoofd stootte dat zij van buitenaf te horen kregen dat zij aan een onderzoek mee moesten 

doen en met welke klassen, en dat zij daarom niet meer dan de minimaal vereiste inspanningen 
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hebben geleverd. Zij gaven aan dat zij gemotiveerder waren om deel te nemen aan onderzoek waar 

zij zelf voor mochten kiezen, en waarbij zij mee mochten denken over de keuzes die gemaakt werden 

binnen het onderzoek. Zo hadden zij graag zelf aangegeven welke klassen zij geschikt vonden om de 

game in uit te proberen en welke klassen niet zouden deelnemen. Het advies dat hieruit voortvloeit 

is dat docenten betrokken moeten worden bij het opstarten van praktijkgericht onderzoek. 

Deelname aan onderzoek moet niet aan docenten worden opgelegd, maar met hen besproken en 

geëvalueerd binnen het kader van hun primaire werkzaamheden. Ook zal goed gekeken moeten 

worden naar de randvoorwaarden van praktijkgericht onderzoek, en naar de keuzes die in 

samenspraak met de docenten gemaakt kunnen worden. Hoewel er binnen geen enkel onderzoek 

volledige keuzevrijheid bestaat wat betreft de invulling (denk bijvoorbeeld aan het selecteren van 

goede experimentele groepen en controlegroepen, waarbij vergelijkbaarheid een belangrijkere rol 

moet spelen dan keuzevrijheid), moeten docenten betrokken worden bij de keuzes die wel vrij 

gemaakt kunnen worden, en moeten keuzes die niet voor discussie vatbaar zijn openlijk worden 

besproken met de docenten. 

 Daarnaast hebben de docenten het gevoel gehad dat het onderzoek sterk gestuurd werd 

vanuit de uitgever. Dit gevoel had te maken met de betrokkenheid van de uitgever bij het opstarten 

van het onderzoek en de bereidwilligheid om aanwezig te zijn bij de introductie van de game aan de 

studenten tijdens de rekenles. Enkele docenten hebben dit gezien als een teken dat de resultaten 

door de uitgever gestuurd zouden worden en het onderzoek niet op correcte manier zou worden 

uitgevoerd. Ook hadden enkele docenten het gevoel dat het voortzetten van het onderzoek na een 

teleurstellende start te maken had met druk vanuit de uitgever. Zij zijn hierdoor eveneens minder 

gemotiveerd geraakt om actief mee te werken aan het onderzoek. Hieruit vloeit het advies voort om 

onderzoekspartners met een commercieel belang bij praktijkgericht onderzoek geen prominente rol 

te laten spelen en hun werk op de achtergrond bij de betrokken docenten te verantwoorden. Is een 

prominente rol van een partij met een commercieel belang onvermijdelijk, dan is het belangrijk deze 

betrokkenheid goed te verantwoorden tegenover betrokken docenten. 

 Tot slot is de verzameling van toetsgegevens in het onderzoek niet verlopen zoals verwacht. 

In de overzichten van de toetsontwikkelaar verschenen minder gegevens dan er zouden moeten zijn 

als alle deelnemende studenten de juiste toetsen hadden gemaakt. Het via de administratie boven 

tafel krijgen van de gegevens van toetsen die wel waren afgenomen, bleek vervolgens moeizaam te 

gaan en onvoldoende resultaat op te leveren. Hieruit vloeien twee adviezen voort. 

 Ten eerste is het bij praktijkgericht onderzoek belangrijk om voor het van start gaan van het 

onderzoek niet alleen de docenten te betrekken bij de besluitvorming, maar ook andere partijen in 

de school, zoals administratie en onderwijsondersteunend personeel, te betrekken bij het onderzoek 

en deze direct in te lichten over verwachte werkzaamheden en daar goede afspraken over te maken. 

 Omdat bij de MBO-instelling de contactpersonen niet op de scholen werkzaam waren als 

waar het onderzoek in feite werd uitgevoerd, was het moeilijk docenten direct te benaderen en op 

een persoonlijke manier te instrueren. Het tweede advies is daarom om praktijkgericht onderzoek 

binnen de school of het organisatieonderdeel uit te voeren waarbinnen de contactpersonen van het 

onderzoek zelf werkzaam zijn. Op deze manier zitten de contactpersonen dicht bij de docenten die 

het onderzoek moeten uitvoeren en kunnen zij de onderzoeksactiviteiten bewaken en ondersteunen. 
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6. Verloop van het evaluatieonderzoek 

6.1 Planning van het evaluatieonderzoek 

Op maandag 30 mei 2015 is naar aanleiding van het voortgangsgesprek tussen NRO en de 

Consortiumpartners overeengekomen het onderzoek stop te zetten. Om overeenstemming te 

bereiken over verder te nemen stappen is een evaluatieonderzoeksvoorstel geschreven en ingediend 

bij NRO. Dit is gebeurd op 7 april 2015. Op 12 mei 2015 is het bericht ontvangen dat het 

evaluatievoorstel is goedgekeurd. Onderstaande planning was opgenomen in het evaluatievoorstel. 

 

Maand Geplande activiteiten 

April Ontwikkeling vragenlijsten en interviews, contactlegging met docenten 
Mei-juni Afname vragenlijsten en interviews, analyse van de game 
Juli-Augustus Analyse van de gegevens 
Augustus-September Rapportage van de resultaten 

 

6.2 Verloop van het evaluatieonderzoek 

 

Om contact te maken met de docenten is ten eerste van de MBO-instelling een e-mail uitgegaan naar 

de 9 docenten die studenten in hun klassen hadden met een gebruikersnaam en wachtwoord, met 

het verzoek mee te werken aan een interview. Hierop is door 3 docenten gereageerd. Met één van 

hen is direct een datum afgesproken en is een interview afgenomen. 

 In navolging van de e-mail van de MBO-instelling hebben de onderzoekers van de 

Universiteit besloten iedere docent een herhaald verzoek te sturen. Hier is door meerdere docenten 

op gereageerd, en na het initiatief van de MBO-instelling om twee docenten extra uitleg te 

verschaffen over de doelen van de interviews werd door alle docenten, op een na, positief 

gereageerd op het verzoek interviews te houden. Deze docenten zijn geïnterviewd tussen 11 mei en 

15 juni 2015. Tijdens de laatste interviews liep het schooljaar ten einde en waren veel studenten al 

niet meer op school. De docent die niet is geïnterviewd, heeft niet gereageerd op de herhaalde 

verzoeken tot contact. 

 Gelijktijdig met het verzoek interviews af te nemen is bij de docenten het verzoek neergelegd 

vragenlijsten in de klas te distribueren onder de studenten betreffende het onderzoek. Door vier 

docenten is hier positief op gereageerd, waarvan twee de game met enkele studenten hadden 

gespeeld en twee de game niet aan de klassen hadden geïntroduceerd. Een docent heeft de 

vragenlijsten in ontvangst genomen, maar de verspreiding daarvan is door de drukte aan het einde 

van het schooljaar niet meer verricht. Twee docenten gaven aan dat hun studenten geen les meer 

hadden en dus niet bereikbaar waren voor hen. Een van deze docenten (Docent 3) heeft vergeefs 

geprobeerd een tutor bijeenkomst met haar rekenklassen te organiseren, waarbij ook de vragenlijst 

ingevuld zou kunnen worden. De laatste docent gaf aan dat zijn klassen allemaal op stage waren, 

waarvan veel in het buitenland plaatsvonden. Hij gaf aan geen middelen te hebben de studenten te 

bereiken. 

 Vervolgens is een poging gedaan om de studenten thuis te bereiken. Ten behoeve hiervan is 

naar de MBO-instelling het verzoek gestuurd adresgegevens van de betreffende studenten te 

verzamelen en de vragenlijsten te versturen, dan wel de adressen te verstrekken om de vragenlijsten 

vanaf de Universiteit te versturen. Hierop kwam het antwoord dat “i.v.m. examinering/diplomering 
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geen administratie het zag zitten om andere inspanningen te verrichten”. Aangezien de studenten 

per e-mail slecht bereikbaar waren was het verspreiden van de vragenlijsten per e-mail ook geen 

goede optie. Vanwege het aanbreken van de zomervakantie zijn de pogingen contactgegevens van 

de studenten te vinden hierna gestaakt. 

 Tijdens en na de zomervakantie van de studenten is door de onderzoekers van de 

Universiteit de evaluatie opgesteld. Hiervoor zijn de interviews met docenten getranscribeerd en 

geanalyseerd en zijn de antwoorden van studenten op de vragenlijsten verwerkt en geanalyseerd. 

Vervolgens zijn de resultaten van de analyse en de daaruit voortvloeiende adviezen verwerkt in dit 

rapport. Dit evaluatierapport is aangeboden aan NRO op 30 september 2015. 

6.3 Obstakels tijdens het evaluatieonderzoek 

 

Een opvallend gegeven is dat van de 90 studenten die met de game hebben gewerkt, slechts 13 de 

vragenlijst hebben ingevuld. Dit tegenvallende resultaat is niet te wijten aan de bereidheid van 

studenten om de vragenlijst in te vullen. Slechts een enkele student heeft aangegeven niet aan het 

vragenlijstonderzoek mee te willen werken. Bijna alle ontbrekende gegevens zijn die van studenten 

die tijdens het evaluatieonderzoek niet bereikt konden worden doordat zij op stage waren of geen 

les meer hadden. Bij aanvang van het evaluatieonderzoek was niet bekend dat deze studenten niet 

op school aanwezig zouden zijn, en dit werd pas duidelijk nadat een van de docenten hier melding 

van maakte. Herhaalde pogingen om contactgegevens van deze studenten te verkrijgen hebben niets 

opgeleverd. De administratie van de MBO-instelling had het te druk om dit uit te zoeken. 

 De onderzoeksvraag over het ontbreken van toetsgegevens van studenten is niet volledig 

beantwoord. Dit komt doordat niet alle docenten gereageerd hebben op het verzoek om hun 

toetsgegevens aan te leveren en de school centraal geen inzicht kan krijgen in de toetsgegevens van 

studenten. 

7. Slotwoord 

Het evaluatieonderzoek had als eerste doel om uit te zoeken waarom de geplande opzet van het 

onderzoek niet kon worden gerealiseerd. Een tweede doel was het formuleren van een adviezen 

omtrent de game en het doen van praktijkonderzoek. Kort samengevat heeft het evaluatieonderzoek 

de volgende vier hoofdconclusies opgeleverd: 

 

1. Fouten en tekortkomingen in de game hebben bijgedragen aan de geringe respons van 

docenten en studenten van de MBO-instelling. De betreffende fouten moeten verholpen 

worden in de verdere ontwikkeling van de game, en soortgelijke fouten in andere games 

moeten voorafgaand aan toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van games (en andere 

onderwijsmaterialen) worden opgespoord en verholpen. 

2. De manier waarop de docenten bij het onderzoek zijn betrokken, heeft bijgedragen aan de 

geringe respons van docenten en studenten. Docenten is geen keuze geboden betreft 

deelname of invulling van het onderzoek. Dit heeft een deel van de docenten doen besluiten 

geen of verminderde actieve bijdrage aan het onderzoek te leveren. Het advies voor 

toekomstig onderzoek is docenten actief te betrekken bij het inrichten van het onderzoek 

binnen de lespraktijk en eventuele zaken waar niets aan veranderd kan worden open te 

bespreken.  
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3. De bijdrage van de uitgever aan het onderzoek werd niet door alle docenten gewaardeerd. 

Het commercieel belang van deze partij werd gezien als reden voor het voortzetten van het 

onderzoek en dit heeft de motivatie van enkele docenten verder doen aftakelen. Voor 

toekomstig praktijkgericht onderzoek wordt geadviseerd de betrokkenheid van commerciële 

partijen te beperken of met grote zorg aan docenten te verantwoorden. 

4. Het ontbreken van toetsgegevens van studenten vindt in ieder geval deels zijn oorzaak in het 

gegeven dat docenten besloten hebben andere toetsen dan de voor het onderzoek verplicht 

gestelde toetsen af te nemen, wellicht vanwege gebrekkige instructie over de toetsing. Er 

bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de precieze reden achter het ontbreken van 

deze data. 
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Bijlage A: Vragenlijst voor studenten die minimaal een keer hebben ingelogd 
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Bijlage B: Vragenlijst voor studenten die niet hebben ingelogd
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Bijlage C: Interviewvragen docenten 
 

A. Evaluatie van de game 

1. Heeft u de game met de klas gespeeld? (Nee: ga door naar B) 

2. Wat vond u van de game? 

3. Welke dingen vond u goed? 

4. Welke dingen vond u minder goed? 

5. Heeft u naar de web-omgeving voor docenten gekeken? 

6. Dacht u hier iets mee te kunnen als de game veel gespeeld zou worden? (Doorvraag: Wat 

zou u ermee kunnen / waarom zou u er niets mee kunnen? 

7. Welke concrete verbeterpunten kunt u opnoemen voor de game? 

 
B. Gebruik van ICT bij rekenonderwijs 

1. Gebruikt u games of gedigitaliseerd lesmateriaal bij rekenonderwijs (voor docenten die met 

de game werken: anders dan de game)? 

2. Hoe denkt u in het algemeen over het gebruik van games en gedigitaliseerd lesmateriaal bij 

rekenonderwijs? (Doorvraag: Welke voor- en nadelen ziet u?) 

3. Welke elementen of eigenschappen zou een game (of gedigitaliseerd lesmateriaal in het 

algemeen) moeten hebben voordat u beslist om de game (of ander gedigitaliseerd materiaal) 

in uw lessen te betrekken? 

 
C. Evaluatie van het verloop van het onderzoek 

1. Hoe kwam u achter het bestaan van de game? 

2. Was u betrokken bij het initiatief om op uw school onderzoek te gaan doen naar de game? 

3. Indien docent niet betrokken was bij initiatief: Hoe kwam u achter het bestaan van het 

onderzoek? 

4. Wat vindt u ervan dat het onderzoek plaatsvindt op uw MBO-instelling? 

5. Wat vindt u van de betrokkenheid van onderzoekers van overige consortiumpartners? 

6. Wat vindt u van de uitleg die u hebt gekregen van de game? (Doorvraag; Wat zou u graag 

anders zien aan de manier waarop u uitleg hebt gekregen over de game?) 

7. Op welke manier zou u het onderzoek naar de game het liefste aanpakken? (Doorvraag: 

Zou u graag iets anders zien aan de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd?) 

8. Wat vindt u in het algemeen van het doen van praktijkonderzoek? 

9. Denkt u dat docenten in het algemeen gemotiveerd zijn om mee te doen aan 

praktijkonderzoek? 

10. Vindt u het tot de taak van docenten horen om mee te doen aan praktijkonderzoek? 

(Doorvraag 1: In welke mate wel of niet? Doorvraag 2, indien het antwoord op vraag 10 ja 

is: Als u het voor het zeggen had, hoe zou u het enthousiasmeren van docenten voor 

deelname aan onderzoek aanpakken?) 
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Bijlage D: Evaluatie van de game 
 

Technische tekorten: De game loopt op sommige momenten vast. Hierbij kan er niet verder gespeeld 

worden, en moet de game opnieuw worden gestart. De laatste wijzigingen die zijn gedaan binnen de 

game en de laatst behaalde punten blijven hierbij meestal niet bewaard. Ook wanneer de game niet 

vastloopt worden instellingen vaak verwijderd bij het uitloggen, zoals prijzen voor drank bij een feest 

die naar beneden worden bijgesteld. Dit heeft gevolgen voor de voortgang in de game: doordat er 

minder verdiend wordt tijdens een feest kan de speler minder drank voor een volgend feest kopen of 

de feestruimte minder mooi inrichten. Tot slot komt het voor dat het opslaan van de game een 

probleem vormt. Hierbij blijft de melding “de game wordt opgeslagen” in het scherm staan. De 

speler verliest de controle over de game, maar de game loopt door, waardoor er onverhoopt een 

nieuw feest kan beginnen waar de speler niets in kan betekenen, terwijl aansturing van de game 

tijdens een feest essentieel is voor het slagen van het feest. 

 

Tekorten in gepresenteerde game wereld: In een grote virtuele opslagruimte kan maar een krat cola 

worden neergezet, terwijl op het scherm te zien is dat er ruimte genoeg is om nog meer kratten te 

plaatsen. Wat er te zien is op het scherm klopt dus niet met de mogelijkheden die de speler binnen 

de game krijgt. Verder kunnen meubelstukken en andere digitale voorwerpen niet op iedere plek in 

de ruimte geplaatst worden. Waar deze wel en waar niet geplaatst kunnen worden is voor de speler 

niet zichtbaar gemaakt. Bovendien komen voorwerpen soms op plaatsen terecht waar deze 

logischerwijs niet kunnen staan, zoals zwevend in de ruimte of op de plaats waar een muur is. Een 

enkele keer komt het ook voor dat objecten niet op tafels, maar alleen op de vloer neergezet kunnen 

worden. Zo ontstaat bijvoorbeeld de ongemakkelijke situatie dat een schaal oliebollen alleen naast of 

op de dansvloer geplaatst kan worden. 

 

Beperkte controle over game: De speler heeft over een aantal elementen in de game geen controle. 

Zo kan het gebeuren dat er binnen de game een feest begint zonder dat de speler het initiatief 

genomen heeft om dit feest te beginnen. Het is dus mogelijk dat de speler van plan was eerst nog 

meer rekenopgaven te maken en dan pas de verdiende punten te spenderen, maar dat de game dit 

streven automatisch verhindert. Ook is het soms niet mogelijk om gebruik te maken van bepaalde 

objecten binnen de game. Staat er bijvoorbeeld een in-game karakter voor de opslagruimte, dan kan 

de speler alleen op dit karakter klikken en niet meer op de opslagruimte om daar meer drank uit te 

halen. Objecten kunnen tijdens feesten niet verplaatst worden, waardoor het mogelijk is dat een 

speler de melding krijgt dat een microfoon niet gebruikt kan worden (en een band dus niet kan gaan 

spelen tijdens een feest) vanwege een stoel die op de verkeerde plaats staat. Daarnaast is het klikken 

op verschillende objecten soms erg moeilijk als die dicht bij elkaar staan. 

 

Onduidelijkheden over te bereiken en bereikte doelen: Wanneer een speler begint met spelen is 

het onduidelijk wat de doelen van de game zijn en hoe deze bereikt moeten worden. Er wordt naar 

rekendoelen gerefereerd in de opzet van de game, maar wanneer de gebruiker de game begint lijkt 

het doel van de game te zijn een feest te organiseren en de feestruimte te versieren. Dit doel staat 

volledig los van het verbeteren van de rekenvaardigheden. Daarnaast is het voor de speler niet 

inzichtelijk welk rekenniveau al bereikt is, en welke stappen nog genomen moeten worden om een 

volgend niveau te bereiken. De opgaven die worden aangereikt worden ook niet voor de speler 

zichtbaar gekoppeld aan de referentieniveaus. 
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Onvolkomenheden in presentatie rekenopgaven: De rekenopgaven die in de game zijn opgenomen 

bevatten verschillende fouten. 

- Enkele opgaven zijn onduidelijk geformuleerd. Zo wordt in een bepaalde serie opgaven 

gevraagd hoe laat de volgende bus gaat. Het is de bedoeling dat de speler een serie van 

vertrektijden aanvult, maar de speler kan ook uitgaan van de actuele tijd en dan de 

eerstvolgende bus kiezen.  

- Bij enkele opgaven worden gegevens verkeerd ingeladen en komt er een code te staan waar 

een bedrag of aantal had moeten staan. Deze opgaven kunnen niet worden gemaakt. 

- Bij opgaven boven de 100 waarbij twee getallen moeten worden opgeteld wordt het 

antwoord altijd als fout aangemerkt, welk antwoord ook gegeven wordt. De speler loopt 

hierdoor onterecht rekenpunten mis. Optelopgaven met drie getallen gaan wel goed. 

- Er wordt gevraagd om een geldbedrag aan fooi te verdelen over een gegeven aantal 

medewerkers. De speler moet aanvinken welke geldeenheden (bankbiljetten en munten) 

nodig zijn om de medewerkers uit te betalen. Ofschoon hiervoor meerdere eenheden nodig 

zijn, kan er maar een optie worden aangevinkt. 

- Bij enkele opgaven waarbij het antwoord in liters moet worden gegeven verschijnt een 

euroteken voor het antwoordveld. 

- Foute antwoorden worden soms goed gerekend; bijvoorbeeld een antwoord als €17,7 (in 

plaats van €17,70), wordt goed gerekend. 

- Er wordt geen rekening gehouden met de afronding op vijf cent die in Nederland geldt voor 

contante betalingen. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of een klant met €28,40 genoeg geld bij 

zich heeft om een rekening van €28,41 te betalen. Het antwoord ‘ja’ wordt in dit geval 

onterecht fout gerekend. 

- Als een goed antwoord fout wordt gerekend, blijft zo’n ‘fout’ doorwerken in de rest van de 

game. Op deze manier kan geen goed inzicht gekregen worden in de voortgang van de 

studenten in de game en het rekenniveau. 

- Bij bepaalde opgaven zijn fouten gemaakt in de keuze van de getallen. Zo wordt bij een serie 

opgaven waarbij de studenten moeten afronden gevraagd wat meer is, 503,68 liter sap of 

503,76 liter sap. Voor beide getallen is de afronding 504 liter. De studenten moeten 

aangeven wat meer is: 504 liter of 504 liter. 

- Een tekortkoming is ook nog dat de rekenvragen geen nummer hebben dat zichtbaar is voor 

de speler. Hierdoor kan bij het gebruik van de meldknop om fouten te melden niet goed 

verwezen worden naar de locatie van de fout. 

 

Moeilijkheden bij gebruik rekenmachine: De speler heeft de mogelijkheid een eigen rekenmachine 

te gebruiken, of een ingebouwde rekenmachine binnen de game. Het gebruik van een eigen 

rekenmachine onderbreekt de flow van de game doordat de speler van het scherm moet wegkijken, 

maar bij gebruik van de rekenmachine die is ingebouwd in de game wordt deze flow ook 

onderbroken. Deze rekenmachine kan namelijk alleen met de muis bediend worden, door op de 

getallen te klikken, en niet door gebruik te maken van het toetsenbord. Het antwoordveld, 

daarentegen, kan niet met de muis bediend worden, maar reageert alleen op het toetsenbord. Ook 

moet de speler vaak opnieuw in het antwoordveld klikken, omdat zodra de rekenmachine gebruikt is, 

de cursor uit het antwoordveld verdwenen is. Dit zijn extra handelingen die als extra vervelend 

ervaren worden vanwege de tijdsdruk die er is bij het maken van de opgaven. 

 

Tekorten in geven van feedback door de game: Tijdens een serie opgaven (challenge) wordt snel 

aangegeven of een opgave goed of fout beantwoord is, maar bij een fout verdwijnt de opgave uit 



43 
 

beeld en moet de speler onder tijdsdruk een volgende opgave oplossen. Er is geen ruimte voor het 

analyseren van de gemaakte fouten. 

 

 De hierboven opgesomde tekortkomingen kwamen niet incidenteel voor. Tijdens vier 

gestandaardiseerde speelsessies die in het kader van deze evaluatie zijn uitgevoerd zijn in totaal 90 

challenges gespeeld, met daarin 720 rekenopgaven. Van deze challenges zijn in 67% van de gevallen 

(60 challenges) geen rekenpunten toegekend doordat antwoorden onterecht fout gerekend werden 

of antwoordopties niet klopten. 

 


