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1 Inleiding 
 
Het gebruiksonderzoek van SLEM moet zich volgens het projectplan vooral richten op de 
kwalitatieve beantwoording van de vraag: 
- “Hoe kan de educatieve kwaliteit van het ontwerp worden geoptimaliseerd?” 
 
Bij de beantwoording moet de nadruk liggen op het verzamelen van kwalitatieve informatie 
over het gebruik en waardering van een aantal ontworpen functionaliteiten met betrekking tot 
“gepersonaliseerde leerlingondersteuning” in de game. Dit vormt input voor het verder 
kunnen optimaliseren van het gebruiksmodel.  
 
Ten tijde van het gebruiksonderzoek (november 2014) was nog alleen de eerste leergame 
beschikbaar voor studenten. Deze leergame kenmerkt zich door een sterke sturing van de 
studenten. Deze sturing wordt gecombineerd met het veelvuldig geven van terugkoppeling 
en opdrachten met een eenvoudige probleemstelling. Deze leergame richt zich op studenten 
die aan het eind van hun eerste jaar zitten. Overigens is de eerste game niet door deze 
bedoelde groep bestudeerd maar door verder gevorderde studenten, dit om 
planningstechnische redenen van beschikbaarheid. Een eerste versie van de tweede 
leergame, waarvan de ontwikkeling op moment van schrijven wordt afgerond, biedt 
opdrachten met een beduidend complexere probleemstelling en bevat minder sterke sturing 
en terugkoppeling voor de (tweedejaars) studenten.  
 
Bij het gebruiksonderzoek heeft het projectteam een pragmatische invulling aan 
“gepersonalieerde leerlingondersteuning (GLO)” gegeven omdat de reeds eerder 
ontwikkelde  leergame 1 zich door zijn sterke sturing en eenvoudig karakter minder goed 
leek te lenen voor GLO. Wel hebben de discussies over verbetering van de terugkoppeling 
tijdens de uitvoering van het gebruiksonderzoek tot een meer concrete invulling van GLO 
geleid. Er is besproken of deze GLO-functionaliteit voor het evaluatieonderzoek (eerste helft 
2015) ook binnen de eerste leergame  uitgewerkt zou kunnen worden, maar we verwachten 
dat het kwaliteitseffect bij deze game niet noemenswaardig zal zijn. Dit argument, gekoppeld 
aan de extra kosten voor nieuwe opnames en het niet meer bruikbaar zijn eerdere opnames, 
heeft het projectteam doen besluiten om de eerste leergame niet van deze GLO te voorzien 
 
Voor de tweede leergame verwachten we daarentegen dat deze GLO wel een aantoonbaar 
effect op de kwaliteit zal hebben. Bovendien kan hier in de ontwikkeling nog rekening mee 
worden gehouden omdat de videoopnames voor deze game nog gemaakt moeten worden. 
 
Voor het gebruiksonderzoek hebben we GLO opgevat als “elke vorm van terugkoppeling die 
aan één of meer activiteiten van de leerling is te koppelen”. Daaronder vallen vooral de 
tekstuele terugkoppeling en scores op de toetsen die worden afgenomen aan het eind van 
elke fase (BehoefteAnalyse, Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp, Plan van Aanpak, 
Testplan). 
 
Het projectteam heeft ‘educatieve kwaliteit’ uit de vraagstelling in tamelijk brede zin opgevat, 
namelijk zowel de bestudeerbaarheid, de gebruikersvriendelijkheid en het technisch 
functioneren van de eerste leergame. 
De vraag voor het gebruiksonderzoek is in overleg met de stuurgroep als volgt toegespitst:  
- “Welke (gepersonaliseerde) leerlingondersteuning draagt bij (momenteel of potentieel) aan 
de kwaliteit van  de game?” 
 
Het gebruiksonderzoek is dusdanig gepland dat de bevindingen nog voorafgaand aan het 
evaluatieonderzoek meegenomen kunnen worden bij de verbetering van de eerste en 
tweede leergame. Voor de eerste game zal het dan wel mogelijk zijn om te toetsen bij de 
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beoogde doelgroep van eerstejaars. Het evaluatieonderzoek zal zich bij de tweede game 
bovendien kunnen richten op de leereffecten bij het toevoegen van GLO .  
 
Een andere complicatie voor het gebruiksonderzoek werd al kort benoemd. Het gebruik van 
de eerste game moest uitgevoerd moest worden op een moment dat gevorderde eerstejaars 
studenten niet beschikbaar waren. Er is toen besloten om derdejaars studenten deze game 
“in vogelvlucht” te laten bestuderen tijdens een face-to-face sessie (gebruiksdag). Daarnaast 
werd bij Zadkine uitgeweken naar de startende tweedejaars studenten die meer gelijkenis 
met de beoogde doelgroep vertonen. Dezen zouden de eerste leergame (of in ieder geval 
een deel tijdens de gebruiksdag) als onderdeel van hun reguliere onderwijsprogramma 
bestuderen. Dit deel van het gebruiksonderzoek zou daarmee als trial voor het 
evaluatieonderzoek (tevens als pilot voor de meetinstrumenten) kunnen dienen. Helaas 
bleek tijdens de uitvoering van het gebruiksonderzoek dat ook deze groep Zadkine-
studenten de eerste leergame “in vogelvlucht” hebben doorlopen. 
 
De wijze waarop het gebruiksonderzoek daadwerkelijk is uitgevoerd betekent dat de  
verzamelde gegevens met betrekking tot de bestudeerbaarheid van de eerste leergame met 
grote voorzichtigheid beschouwd dienen te worden. Er zijn gerede twijfels of de 
respondenten in staat waren om een gewogen oordeel over de bestudeerbaarheid te geven. 
Toch worden ook deze bevindingen met betrekking tot de vermeende bestudeerbaarheid 
gerapporteerd omdat ze wel een indruk geven van de kwaliteit van de eerste leergame. 
 

2 Opzet gebruiksonderzoek 
 
2.1 Materialen 
 
Voor studenten: leergamevarianten 
Tijdens het gebruiksonderzoek zijn drie varianten van leergame 1 gebruikt.    
(1) bevatte terugkoppeling op de toetsvragen inclusief toetsscore(TKT+S)  
(2) bevatte terugkoppeling op de toetsvragen zonder toetsscore(TKT) en  
(3) bevatte geen toetsen (controle-conditie).  
 
In elke variant werd dezelfde sturing gebruikt (met name de manier waarop de student door 
middel van taken/opdrachten door de game wordt geleid), waren dezelfde bronnen 
beschikbaar, waren dezelfde interviews met de binnen deze leergame beschikbare 
functionarissen mogelijk, en werd dezelfde interface (GUI) gebruikt.  
 
Voor projectteamleden SLEM: draaiboek 
In het draaiboek staat voor de bij het gebruiksonderzoek betrokken projectteamleden SLEM 
kort vermeld volgens welke procedure de gebruiksdag dient te worden uitgevoerd opdat de 
gebruiksdag op beide locaties zo uniform mogelijk zou worden ingevuld (zie Bijlage 4: 
Draaiboek). 
 
2.2 Meetinstrumenten 
 
We beschrijven hier de meetinstrumenten zoals die in het gebruiksonderzoek zijn gebruikt. 
Deze meetinstrumenten zullen ook in het evaluatieonderzoek worden gebruikt. Daarnaast 
worden ook meetinstrumenten beschreven die we alleen in het evaluatieonderzoek bij de 
verwerking van de gegevens gaan gebruiken, maar waarvan we de bruikbaarheid al tijdens 
het gebruiksonderzoek wilden kunnen nagaan. Deze meetinstrumenten zijn dus wel gebruikt 
tijdens het gebruiksonderzoek, maar zullen bij de rapportage van het gebruiksonderzoek niet 
nader worden genoemd. Deze meetinstrumenten zijn met [facultatief] voorafgegaan.  
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Voor studenten: twee vragenlijsten en gamegebruikprotocol 
 
Gebruiksvriendelijkheid 
De algemene gebruiksvriendelijkheid is via 10 items (5 punt Likert-schaal) gemeten (SUS-
vragenlijst; Brooke, 1996).  
De specifieke aan EMERGO-objecten gerelateerde gebruiksvriendelijkheid is via 16 items (5 
punt Likert-schaal) gemeten.  
De gebruiksvriendelijkheid is bevraagd in Studentvragenlijst 2.  
In het gamegebruikprotocol beantwoordt de student op schrift tijdens het doorlopen van de 
game o.a. een aantal vragen die zijn gericht op de bediening. Dit geeft meer kwalitatieve 
input voor de gebruikersvriendelijkheid. Tot slot is de student gevraagd een eindcijfer voor de 
bediening te geven.  
 
Bestudeerbaarheid 
De bestudeerbaarheid is via 18 items (7 punt Likert-schaal) gemeten. Deze items zijn zelf 
ontwikkeld op basis van eerder gebruikte vragenlijsten bij de OUNL. De bestudeerbaarheid is 
in Studentvragenlijst 2 (achteraf) bevraagd. Behalve deze items zijn in enkele gevallen ook  
openvraag-items toegevoegd om de score op een item te kunnen verduidelijken en is de 
mogelijkheid geboden om algemene opmerkingen over de leergame te maken (bv: de mate 
waarin de game geschikt wordt geacht om van te kunnen leren).  
 
In het gamegebruikprotocol beantwoordt de student op schrift tijdens het doorlopen van de 
game een aantal vragen die o.a. zijn gericht op de inhoud. Dit geeft meer kwalitatieve input 
voor onder meer de bestudeerbaarheid. Tot slot is de student gevraagd een eindcijfer voor 
de inhoud te geven.  
 
[facultatief]Motivatie/houding 
Movitatie/houding is via 4 subdimensies (interesse/plezier, inspanning/belang, ervaren 
keuze, waarde/nut), totaal 26 items (7 punt Likert-schaal) gemeten (IMI-vragenlijst, Ryan, 
1982). Deze items zijn zowel in Studentvragenlijst 1 (vooraf) alsook in Studentvragenlijst 2 
(achteraf) opgenomen. De veronderstelling is dat de motivatie van invloed kan zijn op de 
leerresultaten. Bij het gebruiksonderzoek zijn de gegevens voor motiviatie/houding niet 
meegenomen.  
 
[facultatief]Studievoorkeur 
De studievoorkeur (‘learning disposition’) is via 16 items (5 punts Likert-schaal) die de Vark-
vragenlijst representeren (Vark-vragenlijst, Fleming & Mills, 1992) en 5 items (5 punts Likert-
schaal)  uit OU-onderzoek gemeten (Koper, submitted for publication). Deze 21 items zijn in 
Studentvragenlijst 1 (vooraf) opgenomen. De veronderstelling is dat de studievoorkeur van 
invloed kan zijn op de leerresultaten. Bij het gebruiksonderzoek zijn de voor studievoorkeur 
verzamelde gegevens niet meegenomen.  
  
[facultatief]Voorkennis game en ICT-vaardigheden 
Drie items (10 puntsschaal) zijn gebruikt om de vertrouwdheid van studenten met het gebruik 
van games en ICT te kunnen inschatten. Deze drie items zijn in Studentvragenlijst 1 (vooraf) 
opgenomen. De veronderstelling is dat deze voorkennis van invloed kan zijn op de 
bevindingen bij de gebruikersvriendelijkheid en bestudeerbaarheid en ultimo op de 
leerresultaten. Bij het geringe aantal respondenten in het gebruiksonderzoek ligt het echter 
niet voor de hand om de verzamelde voorkennisgegevens bij de analyses te betrekken.  
 
[facultatief] (Voor)kennis ICT-beheer 
Vijf meerkeuze vraagitems zijn gebruikt om de voorkennis ICT-beheer te kunnen meten (in 
Studentvragenlijst1). Een vergelijkbare set van vijf meerkeuze vraagitems is gebruikt om de 
kennis ICT-beheer na afloop van de game te kunnen meten (in Studentvragenlijst2).  
De veronderstelling is dat leerwinst mede bepaald kan worden door deze kennisbeheersing 
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(vooraf en achteraf) in ogenschouw te nemen. Zoals eerder vermeld, bij het 
gebruiksonderzoek zullen de leerresultaten niet nader worden onderzocht en zijn de 
gegevens voor ‘(voor)kennis ICT-beheer’ niet meegenomen.  
 
Voor docenten: een vragenlijst 
Bruikbaarheid in onderwijs 
Voor elke game-variant zijn 5 items gebruikt (7 punts Likert) om de door docenten voor 
studenten gepercipieerde motivatie te bepalen, 4 items gebruikt om het belang van deze 
game-variant voor het leren van ICT door studenten te bepalen (7 punts Likert), 6 items 
gebruikt om de door docenten voor studenten gepercipieerde gebruiksvriendelijkheid van de 
game-variant te bepalen (7 punts Likert), 25 items gebruikt om de door docenten voor 
studenten gepercipieerde bestudeerbaarheid van de game-variant te bepalen (7 punts 
Likert), 7 items gebruikt om de geschatte opbrengst van de game voor studenten, docenten 
en onderwijs ICT-beheer te bepalen (7 punts Likert), 14 items gebruikt om de inpasbaarheid 
van de game-variant in het onderwijs te bepalen (7 punts Likert). Alle hiervoor genoemde 
items (subschalen) zijn in de eigen ontwikkelde docentvragenlijst opgenomen. Deze 
vragenlijst is vooral bedoeld om na te kunnen gaan of beide game-varianten in bruikbaarheid 
verschillen en niet zozeer om een absolute uitspraak over de bruikbaarheid te kunnen doen 
(waarvoor – voor zover bij ons bekend – geen al gevalideerd meetinstrument bestaat).  
 
2.3 Procedure 
 
Studenten 
Studenten ICT-beheer zijn op beide locaties (Hoofddorp-NOVA, Rotterdam-Zadkine) at 
random over deze drie varianten opgedeeld. Op beide locaties is een gebruiksdag gehouden 
in de week van 3-7 november. De opzet van die dag staat in Bijlage 1.  
 
Op beide locaties zijn 3e jaars studenten gevraagd te reflecteren op de kwaliteit van 
leergame 1 door deze game ‘in vogelvlucht’ te doorlopen, waarbij werd geappelleerd aan 
hun kennis/ervaring als eerstejaars student. De gevraagde reflectie op de kwaliteit geldt met 
name de gebruikersvriendelijkheid en in mindere mate de bestudeerbaarheid aangezien 
deze studenten geacht worden om de leerdoelen voor de game reeds te beheersen 
waardoor het ‘in vogelvlucht’ doorlopen afwijkt van regulier bestuderen.  
Deze 3e jaars studenten namen deel aan een verplicht onderdeel van hun opleiding dat voor 
hen gold als een examentraining.  
 
Bij Zadkine zou voor 2e jaars studenten een vergelijkbare opzet tijdens de gebruiksdag 
worden gehanteerd, maar zou wel een verlengde doorlooptijd voor het gebruiksonderzoek 
gelden om de bestudeerbaarheid ecologisch valide te kunnen onderzoeken. Zoals eerder is 
vermeld is het deel van het onderzoek met 2e jaars op deze wijze (gericht op met name 
bestudeerbaarheid) helaas niet zo uitgevoerd.  
 
Een aantal dagen vóór de gebruiksdag werden studenten door hun docent mondeling en 
schriftelijk geïnformeerd (zie Bijlage 1 “info Studenten gebruiksdag SLEM-game – voorbeeld 
NOVA). Naast de informatie over de opzet van de gebruiksdag (met name: ‘in vogelvlucht 
doorlopen’) en agenda van de gebruiksdag kregen de studenten ook informatie over de 
eisen waaraan hun eigen computerconfiguratie voor het afspelen van de leergame moest 
voldoen. Er werd vanuit gegaan dat elke student diens eigen computerconfiguratie voor het 
gebruiksonderzoek zou gebruiken.  
 
Op de gebruiksdag kregen de studenten een korte instructie van ca. 5 minuten over de opzet 
van de gebruiksdag waarbij o.a. het gamegebruikprotocol (Bijlage 2, 3) werd besproken. Als 
eerste activiteit op deze dag vulden studenten vóórafgaand aan het doorlopen van de 
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leergame vragenlijst 1 elektronisch in (geschatte tijd: 30 minuten) 1. De vragenlijst werd via 
Googleforms aangeboden waartoe door de onderzoeker een uitnodiging op hun eerder 
doorgegeven mail-adres werd verstuurd. Aansluitend kregen de studenten hun 
inloggegevens waarmee ze hun leergame-variant konden opstarten en doorlopen. Tijdens de 
gebruiksdag was een onderzoeksteam aanwezig dat bestond uit een docent (Tom, Vinod) 
een onderzoeker (Rob, Hans), een game ontwikkelaar (Mark, Martin) en een technisch 
EMERGO-deskundige (Aad Slootmaker).Het onderzoeksteam kon – indien nodig – 
technische assistentie verlenen. Inhoudelijke assistentie was niet voorzien.Tijdens het 
doorlopen van de game maakten studenten gebruik van het gamegebruikprotocol en konden 
ze opmerkingen noteren op het hierbij verstrekte formulier (Bijlage 5: ‘opmerkingen tijdens 
het doorlopen van de game’). Na doorlopen van de game vulden de studenten vragenlijst 2 
via Googleforms in op een vergelijkbare wijze als voor vragenlijst 1 gold (geschatte tijd: 20 
minuten). Terwijl studenten bezig waren met het invullen van vragenlijst 2 bekeken de leden 
van het onderzoeksteam de ingevulde formulieren ‘Opmerkingen tijdens het doorlopen van 
de game’ om zo de discussie na afloop wat gerichter te kunnen voeren. Tijdens de discussie 
werden gemaakte opmerkingen steekwoordsgewijs op een bord (of op flappen) genoteerd en 
maakten leden van het onderzoeksteam aantekeningen. Deze afsluitende discussie zou door 
de onderzoekers ook gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen die kan 
verhelderen welke game-variant volgens betrokkenen (studenten, docent) de beste 
educatieve kwaliteit heeft. In dat geval zouden de verschillen tussen de game-varianten nog 
kort moeten worden uitgelegd2.  
Ter afsluiting van de gebruiksdag kregen de studenten een memory stick als kleine attentie. 
 
Docenten 
Docenten hoefden alleen variant 1 te doorlopen om over alle drie de varianten een oordeel te 
kunnen vormen. Docenten kregen informatie waarin de verschillen tussen de varianten 
werden geschetst (zie Bijlage 6). Er werd vanuit gegaan dat de docent in het 
onderzoeksteam game-variant 1 vóór de gebruiksdag had doorlopen om goed voorbereid te 
zijn op de gebruiksdag en om de discussie na afloop te kunnen leiden. Voor deze 
voorbereiding werd geadviseerd om de docentvragenlijst vooraf in te voeren. Door de 
onderzoeker werd een link naar de docentvragenlijst aan alle bij ICT-beheer onderwijs 
betrokken docenten op beide locaties verstuurd. In deze vragenlijst werd (vrijwel) elk item 
voor alle drie de varianten achtereenvolgens bevraagd. Een uitzondering gold voor de items 
die aspecten betroffen die niet bij elke variant aanwezig waren of een item waarop bij de 
beantwoording geen verschil verwacht mocht worden (bv: ‘het onderwerp van de game is 
belangrijk voor studenten’). Zo’n item werd slechts één keer bevraagd.   
 
Projectmedewerkers 
Een deel van de projectmedewerkers kon in de rol van docent aan de Gebruiksevaluatie 
deelnemen. Andere projectmedewerkers konden een algemene gebruiksanalyse (geen vast 
format) doen.   
.  
 
 
 
  

                                                           
1
 Een link naar deze en andere vragenlijsten kan worden gekregen door een mail met onderwerp 

‘SLEMvragenlijsten gebruiksonderzoek’ te sturen naar  rna@ou.nl  
2
 Op beide locaties is hiervan afgezien omdat op basis van de verzamelde studentopmerkingen geen 

noemenswaardige verschillen tussen de varianten werden geconstateerd.  
 

mailto:rna@ou.nl
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3 Resultaten 
 
De kwalitatieve rapportage is gebaseerd op de tijdens de gebruiksdag verzamelde opmerkingen en gevoerde discussie waarbij 58 studenten 
waren betrokken (35 bij NOVA, 23 bij Zadkine). 
Bij NOVA zijn er 24 studenten geweest die beide vragenlijsten hebben ingevuld (n = 24).  
Bij Zadkine is er slechts één student geweest die beide vragenlijsten heeft ingevuld.  
Bij deze respons is een kwantitatieve vergelijking tussen NOVA en Zadkine niet zinvol, al werden er op voorhand wel mogelijke verschillen 
tussen beide locaties verwacht.  
 
De kwantitatieve rapportage is daarom beperkt tot de 24 studenten van NOVA. 
Hiervan hebben negen studenten game-variant 1 doorlopen, zeven studenten game-variant 2, en acht studenten hebben game-variant 3 
(controle) gedaan. Vanwege deze kleine aantallen is het accent bij deze rapportage van de resultaten van het gebruiksonderzoek op het 
kwalitatieve deel komen te liggen. De kwalitatieve rapportage staat in 3.1 terwijl de kwantitatieve rapportage in 3.2 is uitgewerkt.  
 
Er zijn 8 docenten benaderd om de vragenlijst in te vullen. Omdat slechts één docent deze vragenlijst heeft ingevuld zal hier met een 
kwalitatieve rapportage worden volstaan. Een tweede docent heeft een reactie via de mail verstuurd die in de kwalitatieve rapportage is 
verwerkt. 

 

3.1 Kwalitatief 

 
De kwalitatieve rapportage bestaat uit drie delen.  
In 3.1.1 wordt ingegaan op de besprekingen tijdens de gebruiksdag naar aanleiding van de opmerkingen in het gamegebruikprotocol en de 
ervaringen van studenten, docenten en onderzoeksteam gedurende deze dag.  
In 3.1.2 wordt ingegaan op de kwalitatieve onderdelen van de studentvragenlijsten.  
In 3.1.3 worden de bevindingen bij de docentvragenlijst samengevat.  
 
De geformuleerde actiepunten (zie paragraaf 4) zijn merendeels gekoppeld aan de kwalitatieve bevindingen in dit gebruiksonderzoek, in 
aanvulling op de discussies die reeds binnen het projectteam werden gevoerd over de uitwerking van GLO en verbetering van de 
terugkoppeling (niet-GLO).  
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3.1.1 Gebruiksdag 
 
Hier beschrijven we de door studenten gemaakte opmerkingen op de uitgedeelde bladen als onderdeel van het verstrekte game 
gebruikprotocol alsmede de door studenten en docenten ingebrachte opmerkingen tijdens het plenaire gesprek & discussie aan het eind van 
deze dag. Deze opmerkingen zijn per instelling (Zadkine, NOVA) in een overzicht uitgewerkt. In dit overzicht staan ook opmerkingen van een 
schrijver van deze gebruiksrapportage (Rob). Diens opmerkingen zijn via het doorlopen en testen van de leergame (variant 1) verzameld. 
Daarnaast bleken er tijdens de gebruiksdag technische issues bij het doorlopen van de leergame te zijn. Deze zijn gerubriceerd onder 
Techniek.Ten slotte bleek tijdens de gebruiksdag de de verschillen tussen de drie game-varianten te klein waren om een uitgebreide discussie 
hierover zinvol te laten zijn. Met andere woorden, het gebruiksonderzoek kon niet verhelderen welke game-variant volgens betrokkenen 
(studenten, docenten) de beste educatieve kwaliteit heeft.  
 

Overzicht van gemaakte opmerkingen tijdens het doorlopen van de game:  

Inhoud  
(TIPS = verbeterpunten) 

 
(TOPS = houden zo) 

Bediening 
(TIPS = verbeterpunten) 

 
(TOPS = houden zo) 

Zadkine: 
- Soms moest je lang wachten 
totdat je verder kon[ Timertijden 
korter?] 
- Vragen zijn voorgeprogram-
meerd. Nadeel: vragen kunnen 
ontbreken. 
- Leraar rondlopen om vragen te 
kunnen stellen. Dan komt het 
goed. 
- Game is geen goede naam. Meer 
simulatie. 
- Toetsen: wifi vraag klopt niet met 
verhaal Falcon 
-Als je vragen hebt, kom dan maar 
langs, zeggen ze in de video. Als je 
dan de kamer verlaat kun je 
vervolgens niet meer op de deur 
klikken 

Zadkine: 
- Heel veel begeleiding. Duidelijk. Is 
goed. 
- Simuleert werksituatie 
- Goed dat begeleider puntsgewijs 
zegt wat er in document moet 
komen 
- Je leert wel van de game 
- het aantal opties (RNA: vragen) 
- kwaliteit beeld, geluid 
- duidelijk goed te volgen, beter 
dan hoe we nu projecten doen 
- het is op zich wel leuk, maar je 
mist wel het praktische gedeelte 
hiermee 
- de simulatie ervaring zo houden 
- de filmpjes 
- de vriendelijkheid en 
behulpzaamheid van mensen 

Zadkine: 
- Je krijgt meteen (te snel!) een mail 
terug dat het ontvangen is. 
- Tablet zit vastgeplakt. Jammer dat 
je die niet mee kunt nemen. 
- maken van aantekening niet 
duidelijk (of niet mogelijk) 
- Er staat een laptop op de stageaire 
kamer, waarom? Je kunt er niets 
mee. 
- In Toetsen moet je wel veel klikken. 
- Sturen mail staat niet in 
voortgangsoverzicht. [Ze willen dit 
als aparte taak in het overzicht, 
omdat nu na een gesprek meteen de 
toets staat, dus denken ze dat ze de 
toets krijgen en weten niet dat ze 
een mail moeten sturen] 
- Graag korte uitleg hoe alles werkt. 

Zadkine: 
- Handig dat je kunt pauzeren [Deze 
student had ontdekt dat je door op het 
video te klikken kunt pauzeren] 
- dat je gesprekken opnieuw kunt doen 
(vragen opnieuw of voor de eerste keer 
stellen) 
- de eigen werkplek 
-goed dat je de vragen in eigen volgorde 
kunt stellen 
 
NOVA: 
- in zijn algemeenheid een helder 
interface 
- navigeren via deuren (NB: dit wordt 
zowel als TOP als TIP genoemd) 
 
Rob(RNA): 
- Taakoverzicht (mits uitgebreid) 
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- soms moest ik lang doorlezen om 
verder te kunnen (bij te komen) 
- Je kunt door alleen wat rond te 
klikken ook tot het eind komen 
[door RNA verwoord] 
- niet alleen luisteren, maar liever 
OOK tekst 
- De filmpjes zijn soms erg 
langdradig, waardoor je soms 
informatie vergeet. 
- die elle lange video's en saaie 
game. Totaal niet aansprekend 
voor de jeugd  van tegenwoordig. 
- meer afleiders in de toets 
opnemen 
 
 
NOVA: 
- terugkoppeling geven op 
opgestuurde rapportjes, 
gespreksverslagen 
- Game is geen goede naam. Meer 
simulatie. 
- Feedback op verstuurde mail is 
niet inhoudelijk. Geen realistische 
feedback. Moet inhoudelijk zijn. 
De reactie mail komt te snel. (RNA: 
feedback nu via docent, maar erg 
tijdrovend, en wellicht duurt het 
dan te lang…..) 
-Naar bronnen verwijzen, 
handleiding + templates, voordat 
rapport gemaakt wordt) 

 
NOVA: 
- biedt een goede inhoudelijke 
voorbereiding op een stage 
- geeft een redelijk beeld van een 
stage 
- templates + voorbeelden –
(ingevulde templates zitten in 
handboek. Beter naar verwijzen). 
- instructievideo’s zijn duidelijk 
- bewaren van de voortgangs-
gegevens 
-Voor 1e jaars werkt het [De game 
op zich, om ict beheer te leren] 
- de opneem-functie 
- stappen zijn duidelijk 
weergegeven. 
- de filmpjes 
 
 
Rob(RNA): 
- instructies/tips voor het uitvoeren 
van een taak (hier valt ook een 
‘score’ (intern bijgehouden) aan te 
koppelen) 
- via Taakoverzicht makkelijk terug 
kunnen (ik kan niet goed overzien 
of de ‘Scripting’ altijd vlekkeloos 
blijft werken als zulk ‘switch’-
gedrag wordt toegestaan).  
- de interviews (hier valt ook een 
‘score’ (intern bijgehouden) aan te 
koppelen als er ‘afleiders’ (zoals bij 

[ASL: Had blijkbaar handleiding op 
tablet niet bekeken of bediening niet 
begrepen] 
- Jammer dat je niet terug kunt 
spoelen. [ASL: Mist slider om terug 
te gaan in gesprek] 
- Tijdlijn zodat je telkens ziet waar je 
bent, zou handig zijn. Soort log die 
meeloopt. [RNA: In feite een 
gecomprimeerd taakoverzicht dat 
altijd in beeld is] 
- Onder filmpje waar het over gaat. 
[RNA: Korte tekstuele toelichting op 
gesprek]  
-Je ziet niet alle vier deuren in beeld 
en moet scrollen. Als deuren dichter 
bij elkaar dan hoef je niet te scrollen. 
- niet helder dat de memo-recorder 
alleen het gevoerde deel van het 
gesprek laat zien (RNA: wrs. niet 
helder dat via Taakoverzicht weer 
naar het gehele gesprek kan worden 
gegaan). 
- pauze/play knop ontbreekt [RNA – 
is mogelijk een ontwerpkeuze?] 
- notities (in Kladblok gemaakt) bij 
opstellen van de mail kunnen 
gebruiken.  
- notities meer overzichtelijk maken 
- antwoordalternatieven toets 
verhelderen (RNA – wrs onderscheid 
radiobuttons en checkboxes niet 
helder) 
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- kwaliteit van het geluid verandert 
soms 
- namen mogen simpeler 
- je kunt nu ook altijd verder 
zonder de toetsen goed te 
beantwoorden 
- eentonig als je langer bezig bent 
- personen verdwijnen soms 
tijdens gesprekken/interviews 
- waarom zwarte achtergrond bij 
terugkijken van filmpjes? 
- Grotere interactiviteit zou een 
grote verbetering zijn 
 
 
Rob(RNA): 
- in plaats van de Toetsen reflectie-
interviews inbouwen (wel kritisch 
afvragen hoe de match met de 
leerdoelen is).  
- interviews uitbreiden met 
‘afleiders’ (bv: vragen waarop deze 
functionaris waarschijnlijk of 
vrijwel zeker het antwoord niet 
kan weten, maar waarvoor je bij 
iemand anders moet zijn). Nu 
moet je alle vragen stellen om de 
taak te kunnen doen (dat is nogal 
flauw/saai: niet activerend). De 
leerling moet uitgedaagd worden 
om niet alleen goed te luisteren 
maar ook na te denken welke 
vraag – bij deze taak – relevant 

Kirsten) worden toegevoegd) 
- de verhaalstructuur 
- de templates (is wel heel jammer 
dat EMERGO niet kan analyseren 
wat de student in het template 
uitwerkt) 

- kunnen zien of de opdrachten zijn 
gemaakt (is niet bij alle opdrachten 
het geval) 
- tijdens inloggen account kunnen 
aanmaken (RNA: is bij 
onderzoeksopzet niet mogelijk) 
- kamers zijn te kaal en te wit 
 
NOVA: 
- microfoon lijkt overbodig 
- notitieblok doet het niet goed 
(werkt soms niet) 
- de mail (kan niet altijd verstuurd 
worden) 
- de Labtop op de werkkamer 
- de bediening van de toetsen 
- beter aangeven wanneer iets 
opgestuurd moet worden 
- melding tijdens een filmpje leidt af 
(bovendien soms inhoudelijke 
mismatch (bv: Kirsten die zegt dat ze 
nu tijd voor je heeft, terwijl je al met 
haar in gesprek bent) 
- waarom bepaalde deuren soms 
wel, soms niet toegankelijk zijn is 
onduidelijk. Daarnaast beter 
aangeven wanneer je wel/niet 
binnen kunt (rood/groen werkt niet 
als je kleurenblind bent) (bv: geluid 
bij navigeren).  
-Downloaden: bestand wordt 2x 
gedownload [Dubbelklik op 
hyperlink?]. Downloaden in apart 
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is/kan zijn.  
- ik houd mijn twijfels in hoeverre 
de casus bijdraagt aan het 
bereiken van het centrale 
leerdoel(en): welk leerdoel(en) 
staat volgens jullie centraal in de 
casus?) 
- terugkoppeling bij ingestuurde 
rapportjes geven 
- Indicatie geven over de tijd die de 
leerling wordt geacht aan een taak 
te besteden. Een voorbeeld-
uitwerking (en criteria die bepalen 
of iets beter of minder goed is) zou 
prominenter onder de aandacht 
moeten worden gebracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabblad niet handig. 
-Terugspeelknop om video terug te 
spoelen 
-Ook als toets goed was ingevuld, 
moest je toets herhalen 
[Waarschijnlijk: knop ‘start opnieuw’ 
gaat niet weg ook al heb je de toets 
goed gedaan] 
-Echte achtergronden (foto’s) voor 
locaties ipv plaatjes 
- erg leeg/stil op de gang 
- niet helder dat via Taakoverzicht de 
gesprekken (opnieuw) kunnen 
worden gedaan (RNA: studenten 
proberen memo-recorder hiervoor 
te gebruiken) 
- radio buttons doen het niet bij het 
opstellen van een mail 
- afbreken mail niet mogelijk? (RNA: 
annuleer knop wordt wrs. niet 
gerenderd) 
- scrollen ipv slepen met muis 
- onhandig dat notities niet bij elkaar 
worden opgeslagen 
-verlaten van gesprek door 
linksboven te klikken 
- naam personage op de deur zetten 
- spellingchecker bij opstellen mails 
- Het inleveren van de toetsen zou 
makkelijker gemaakt mogen worden 
en het moet duidelijker zijn wanneer 
je een e-mail moet sturen. 
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Rob(RNA): 
- de GUI bij de Toetsen is onhandig 
en niet inzichtelijk.  
- als het – zoals nu – vrijwel 
noodzakelijk is om gesprekken op te 
nemen, dan is de microfoon niet 
nodig (alles wordt opgenomen) 
- als een PC op de desktop staat, dan 
verwacht je dat vanaf daar de Tablet 
werkt (nu staat de Tablet op een 
andere plek op het scherm) 
- waarom mag de Tablet alleen op de 
werkkamer van de stagiaire worden 
gebruikt (is daar een 
ontwerpoverweging bij?) 
- Taakoverzicht uitbreiden met de 
taken waarin de student een 
mail/rapport dient te versturen 

 

Daarnaast bleken er tijdens de gebruiksdag technische issues bij het doorlopen van de leergame te zijn. Deze zijn in het onderzicht hieronder 
opgesomd.  
  

Overzicht van technische issues tijdens het doorlopen van de game:  

Zadkine 

- Aan het begin van de sessie moest een aantal studenten een aantal keer opnieuw inloggen. Aad had dat ook. Overbelaste server? Blijkt niet uit logging. 

- Volgens Mark waren er bij enkele studenten Java problemen, omdat ze de nieuwste versie van Java hadden. Alleen onder Chrome/Firefox. Niet onder IE. 

Dus in IE konden studenten verder. Wat voor errors op het scherm kwamen is niet bekend. 

- In IE, werkt het uploaden van bestanden niet, als een bijlage bij de mail wordt toegevoegd. Browse knop reageert niet. Was onder Windows 8.1. Bij 1 

student gesignaleerd. Vraag is of studenten deze optie veel gebruikt hebben. 

- Fahrad (farhad.amiri220@gmail.com) kon niet meer weg van de replay gesprekken. Deur werkte niet. Even later weer wel. Aad meent na aantal keren 

mailto:farhad.amiri220@gmail.com
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refreshen.  

- Bij Tim van Driel (timvandriel101@hotmail.com) zag Aad in het voortgangsoverzicht dat hij vaak het tweede gesprek, bijv. bij functioneel ontwerp, niet 

afgevinkt had, dus waarschijnlijk niet bijgewoond. Blijkbaar kon hij verder zonder dit gedaan te hebben. Probleem in script? Soms kun je na afgaan van timer 

wel verder. 

- Performance verbeteren (foutmeldingen zijn tijdens echt onderwijs/examen niet acceptabel).  

NOVA 

- Plaatjes worden niet gerenderd. Het gaat om locatie-achtergronden, maar ook om allerlei bedieningsknoppen of de mailbox of bronnen. Het lijkt erop dat 

style sheets niet goed worden geladen en ook niet gecacht. Er was zelfs even bij iemand een OU tablet layout te zien, terwijl de tablet eerder goed was. 

Refreshen hielp vaker. Er waren studenten die deze problemen nauwelijks of niet hadden. Mogelijk dat de zwaarte van de laptop een rol speelt. 

- Broodkruimelpad bevatte bij iemand replay gesprekken/hal hoofdkantoor Amerijck/etc. 

- RNA had op een gegeven moment de tablet boven in beeld. 

- Bij Tom onbraken radio knoppen en de verderknop. 

- Aad heeft ook een transparante alert gezien, dus style sheet niet geladen 

- Flash video’s werden vaak niet gevonden (file not found). Aad heeft ook gezien dat in plaats daarvan een tekst werd getoond die bij het fragment was 

ingevoerd. Overbelaste server? Blijkt niet uit de logging. Ook was de processor belasting nog niet problematisch. 

- Er waren meerdere studenten (minimaal vijf) die geen mail konden sturen omdat de fckeditor niet verscheen. Op meerdere browsers en na wissen van 

browser cache. 1 van de studenten, Silvano Jokhan (sjokhan359@cursist.novacollege.nl) , had 1x een mail kunnen sturen en daarna niet meer. Een andere 

kwam er achter dat het met Firefox 33.02 wel werkte. Dit werkte echter niet voor de andere studenten. Aad heeft gezien dat de fckeditor wel in de html 

code zat, maar dat deze blijkbaar niet werd gerenderd. Er ontbrak een style attribuut dat op Aad’s laptop wel aanwezig was. Waarschijnlijk om 

document.onReady niet door. Ckeditor ipv fckeditor heeft Aad niet bij Silvano kunnen proberen. Vervangen door textbox werkte wel. 

- Verschillende keren heeft Aad een ZK melding gezien: id is not unique in id space. 

- In de logging komt Aad verscheidene Java errors tegen, vaak null pointer exceptions, maar het valt mee. Die zijn niet te relateren aan de performance 

problemen. 

- Bij een aantal studenten zag Aad dat na de introductie video in het overzicht al de eerste twee gesprekken waren afgevinkt, terwijl ze die nog niet hadden 

gevoerd. Mogelijk veroorzaakt door aanzetten van TEST script timers op verzoek van Mark 

- -Bij 1 student. Na gesprek, verlaten kamer is de deur dicht. Na refresh was deur dan weer open en kon hetzelfde gesprek nogmaals gevoerd worden. 

[Voortgang niet goed of tijdig bewaard?] 

- de game liep constant vast en functioneerde niet naar behoren. dit was ZEKER geen alpha of beta. eerder een pre-pre-alpha. 

mailto:timvandriel101@hotmail.com
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Rob (RNA) 

- Kladblok is niet overal activeerbaar. Zou kunnen zijn dat deze vanuit het script wordt ‘gedisabled’. Hoe dan ook, de kladblok zou overal moeten werken.  

- Problemen met versturen van mail (geen tekstveld om mail in te kunnen voeren). Probleem lijkt eerst Browser-specifiek te zijn, maar bij NOVA-studenten 

traden deze problemen ook op, lijkt via ‘refreshen’ soms wel/soms niet te werken. Vermoedelijk een probleem van de style-sheets (volgens Aad). 

 

3.1.2 Studentvragenlijsten – open vragen 

Deze sectie vermeldt slechts de door ons relevante geachte bloemlezing van de studentopmerkingen bij de open vragen uit vragenlijst 2. 

Bovendien bleek dat de meeste opmerkingen die bij deze open vragen zijn gemaakt ook al bij de discussie (3.1.1) zijn ingebracht.  

Studenten is in de vragenlijst 2 bijvoorbeeld gevraagd in hoeverre ze de game geschikt voor hun leren beschouwen.  

Hieronder is een overzicht van hun antwoorden op deze vraag gegeven.  

Games voor leren?  

(uit Studentvragenlijst 2 – niet uitgesplitst naar NOVA-Zadkine) 

- Goed 

- Verfrissend 

- Erg leerzaam 

- Het is een vooruitgang op de ouderwetse manieren maar er zijn nog verbeteringen te maken. 

- Doe deze opdrachten liever niet in een spel. 

- Ik vind zelf dat het op zich een goede manier van leren is. 

- Het is best wel goed, alleen heb ik liever van een meester die alles stap voor stap uitlegt 

- Leerzaam 

- Het is een goede manier van leren, aangezien er duidelijk wordt verteld wat er stap voor stap moet gebeuren. 

- Het is op zich wel leuk, maar je mist wel het praktische gedeelte hiermee. 

- Wel goed op wat voor manier alleen ik het vind het eentonig 

- Ik vond het erg eentonig je klikt op iets en je krijgt een filmpje te zien dat kan ik ook op andere websites. Ik snap het idee er wel achter en ook vind het wel 

een goed bedacht idee, maar niet goed aangepakt. 

- Ik vind deze game niks toevoegen aan een goede uitleg en de nodige informatie op papier of van internet. 

- Ik leer liever door uitleg van een leraar. 

- Het is een leuk idee, maar van het "gamen" merk je niet veel van. Het is klikken en klakken, filmpjes kijken aan de hand daarvan opdrachten maken. 
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- Het is niet zo interessant voor mij. 

- Interessant, alleen vind ik dat de balans meer gelegd moet worden tussen spelen en leren. Als het teveel leren word dan wordt het heel gauw al heel erg 

saai. 

- Het spel legt op een goed manier uit hoe de eerste kerntaak werkt 

- Ik vind het een goede manier, maar ik vind wel dat er nog wel bepaalde verbeterpunten zijn. 

- ik snap dat mensen het op deze manier beter kunnen leren  maar voor mij niet ik leer meer door boeken . 

- Ik leer wel juist door de toetsen achteraf 

- ik vind het een goede manier om te leren, het bied een duidelijk uitleg en strakke richtlijnen. Ook bied het voor eerste jaars een mooie kijk in een bedrijfs 

leven en wat je als stagiair kunt verwachten. 

- die elle lange video's en saaie game. Totaal niet aansprekend voor de jeugd  van tegenwoordig. 

- Grotere interactiviteit zou een grote verbetering zijn 

- De filmpjes zijn soms erg langdradig, waardoor je soms informatie vergeet. 

- Het uiterlijk kan wat leuker, wat meer geluidjes. 

- De filmpjes zijn goed gedaan. Verder zal alles er visueel goed uit en kan je altijd kijken waar je was of bronnen bekijken. 

- de simulatie ervaring zo houden. 

- Meer de balans tussen spelen en leren opzoeken. 

Deze bloemlezing laat zien dat er individuele voorkeuren kunnen zijn, dat een game goed ingebed dient te worden in het onderwijs, en dat er 

een spanning tussen leren en spelen bestaat die erg delicaat is. Vanuit de literatuur over game-based leren zijn dit bekende fenomenen, maar 

daarmee nog zeker niet eenvoudig oplosbaar en onderzoekbaar (Harteveld, 2011; Schell, 2008). Daarnaast laat de bloemlezing zien dat de 

meningen over het zelfde aspect soms sterk kunnen verschillen (bijvoorbeeld tav de video die is gebruikt).  

 

Helaas hebben we in het gebruiksonderzoek niet kunnen nagaan welke rol bijvoorbeeld motivatie/houding, studievoorkeur, en voorkennis 

spelen, maar de opmerkingen bevestigen wel het belang om dergelijke gegevens te verzamelen om beter inzicht te kunnen krijgen in de 

kwaliteit van leergames evenals het belang van personalisatie bij leergames. De leergame 1 die werd gebruikt in het gebruiksonderzoek lijkt in 

ieder geval op diverse aspecten voor verbetering vatbaar.  
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3.1.3 Docentvragenlijsten 

Aangezien slechts 1 docent de vragenlijst heeft ingevuld wordt hier volstaan met het vermelden van een aantal indrukken op basis van deze 

invulling. Daarnaast zullen de opmerkingen van een andere docent die via de mail heeft gereageerd hier worden gerapporteerd.  

De drie game-varianten zijn volgens de docent die de vragenlijst invulde onderling vrijwel identiek. Elke variant is dus vergelijkbaar qua 

bruikbaarheid. Zowel de inhoud alsook de bediening worden met een ‘6’ beoordeeld, hetgeen een indicatie is dat volgens deze docent een 

verbetering van deze leergame mogelijk is. Dit patroon komt ook terug in de scores op de items die gepercipieerde gebruiksvriendelijkheid en 

bestudeerbaarheid voor studenten weerspiegelen. De leergame zou volgens deze docent zowel qua gebruiksvriendelijkheid en 

bestudeerbaarheid verbeterd kunnen worden (de scores op de afzonderlijke items zitten meestal in het midden van de betreffende 

Likertschaal). Deze docent is gematigd positief voor zover studenten nut (begrijpelijk, verbetering beroepsvaardigheden, leerzaam) van deze 

leergame kunnen hebben maar is neutraal voor zover het onderwijs ‘leuker’ wordt via de leergame en beziet de attractiviteit van het gebruik van 

de leergame door docenten in hun onderwijs ICT-beheer vrij neutraal. De uitspraak “dit soort games maken het onderwerp ICT-beheer veel 

interessanter voor docenten” scoort een drie op de 7-puntsschaal (1 = geheel mee oneens, 7 = geheel mee eens).  

De inpasbaarheid van de leergame in het onderwijs wordt neutraal tot redelijk positief beoordeeld maar de docent geeft aan “ik zou toch ook 

klassikale lessen aan het onderwerp willen besteden”. De docent ziet de leergame als een “goede aanvulling”. De ingebouwde begeleiding 

dient volgens deze docent verbeterd te worden, de leergame is ongeschikt voor tussentijdse toetsing, en de leergame houdt onvoldoende 

rekening met individuele verschillen tussen studenten. De docent is neutraal of deze leergame geschikt is voor de doelgroep en geeft tevens 

aan dat simulatie de lading beter dekt dan game. De docent is het meest tevreden over de inhoud van de filmpjes en heeft als eindoordeel 

geformuleerd “ik vind de inhoud voor de bediening afleiden van de inhoud. Het zou mooi zijn als de vragen door de cursist worden bedacht, of 

dat hiervoor aandacht is. Hier en daar wat meer tips om verder te komen is welkom”.  

 

De docent die via de mail heeft gereageerd wijst erop dat studenten de rijtjes vragen in de interviews kunnen aflopen maar dat het ook kan 

voorkomen dat een niet gestelde vraag toch geen consequenties heeft (bv: “ook al is de vraag van de plattegrond van het huis van de directeur 

niet gesteld, de plattegrond komt toch via de mail binnen”). Deze docent vermeld “vind ik het een verschrikking om kennistoetsen in een 

examen te stoppen. Bij een Proeve van Bekwaamheid moet je vaardigheden laten zien. Vaardigheden waaruit moet blijken dat je kennis hebt 

opgedaan. Ik vind dat dat bij een examenproject vergelijkbaar moet zijn. Zeker als je het examenproject in de vorm van een game wilt doen. 

Rijtjes stampen voor een game?”.  

Belangrijkst advies van deze docent “laat die toetsen weg”.  

Belangrijkst positief commentaar van deze docent “Het geheel ziet er goed uit”.
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3.2 Kwantitatief 
 
Allereerst zijn een aantal meetinstrumenten op hun geschiktheid getoetst door een Reliability-test te doen om daarna de drie varianten met 
elkaar te kunnen vergelijken via het doen van non-parametrische toetsen die bij de binnen dit onderzoek geldende kleine aantallen studenten 
per variant gebruikelijk zijn.  
Alle toetsen zijn gedaan binnen SPSS (versie 19).  
 
Gebruiksvriendelijkheid 
De Cronbach’s alpha van de SUS-vragen (10 items) bedraagt 0.51 (=SUSGebruiksvriendelijkheid). 
De Cronbach’s alpha van de EMERGO-vragen (16 items) bedraagt 0.88 (=EMERGOGebruiksvriendelijkheid). 
De Cronbach’s alpha van gebruiksvriendelijkheid leergame 1 (26 items) bedraagt 0.85 (=Gebruiksvriendelijkheid(SUS+EMERGO). 
Deze waardes worden afdoende geacht voor verdere statistische analyses. 
 
Uit de non-parametrische toetsen blijkt dat de drie game-varianten niet verschillen op ‘SUSgebruiksvriendelijkheid’, 
‘EMERGOgebruiksvriendelijkheid’, ‘Gebruiksvriendelijkheid (SUS+EMERGO)’(zie Figuur 1)  

 
Figuur 1. SPSS output voor de non-parametrische toets op de 3 gebruiksvriendelijkheidsmaten. Er zijn geen verschillen tussen de drie 
varianten. 
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Bestudeerbaarheid 

Cronbach’s alpha van de Bestudeerbaarheidsvragen (18 items) is 0.79. 

Deze waarde wordt afdoende geacht voor verdere statistische analyses. 

Uit de non-parametrische toets blijkt dat de drie game-varianten wel significant verschillen op bestudeerbaarheid (zie Figuur 2). 

 
Figuur 2. SPSS output voor de non-parametrische toets op de bestudeerbaarheid. De drie varianten verschillen in bestudeerbaarheid. 
 
De beschrijvende gegevens (M,SD) voor de bestudeerbaarheid staan in de Tabel 1. De bestudeerbaarheid werd bepaald door de som van de 
scores op de 18 afzonderlijke items en kent in theorie dus een bereik van [18-126] 
Nadere analyse laat zien dat er onderlinge verschillen zijn tussen de variant 3 (= controle conditie) en variant 2 (Toets + score) (variant 2 scoort 
significant hoger op bestudeerbaarheid dan variant 3) en tussen variant 2 en variant 1 (variant 2 scoort significant hoger op bestudeerbaarheid 
dan variant 1). Er is geen significant verschil tussen variant 3 en variant 1, beide varianten scoren even hoog op bestudeerbaarheid. 
       
Tabel 1 Beschrijvende gegevens Bestudeerbaarheid 
 

Variant 1 (Toets + feedback & score) Variant 2 (Toets + score)  Variant 3 (geen Toets)  Totaal 
  (n=9)     (n=7)     (n=8)     (n=24) 
 
M  83.8      95.4     79.6    85.8 
SD  9.1      9.4     8.7    10.9 
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Alhoewel variant 2 hoger scoort op bestudeerbaarheid dan beide andere varianten laat de gemiddelde waarde zien dat de drie varianten 
redelijk (voldoende tot ruim voldoende) op bestudeerbaarheid scoren (variant 1 [83.8/126] = 6.7, variant 2 [95.4/126] = 7.6 , variant 3[79.6/126] 
= 6.3 ). Daarbij is het opmerkelijk dat variant 2 beter op bestudeerbaarheid scoort dan variant 1 terwijl variant 1 meer ingebouwde 
ondersteuning bevat.  
 
Wel dient nogmaals gesteld te worden dat door de uitvoering van het gebruiksonderzoek (‘in vogelvlucht doorlopen’) de bevindingen voor de 
bestudeerbaarheid met de nodige voorzichtigheid betracht dienen te worden. De kwalitatieve bevindingen ten aanzien van de verstrekte 
terugkoppeling (feedback) - een essentieel aspect van bestudeerbaarheid (Hattie & Timperley, 2007) - laten zien dat er volgens studenten en 
de betrokken docenten wel degelijk een behoorlijke verbetering van bestudeerbaarheid mogelijk is. De kwalitatieve en kwantitatieve 
bevindingen lijken op dit punt iets uit elkaar te lopen.   
 
Bediening – eindcijfer 
 
Het eindcijfer voor de bediening werd gegeven op een 10-puntsschaal [1-10]. 
De beschrijvende gegevens (M,SD) voor het eindcijfer van bediening staan in Tabel 2.  
 
Tabel 2 Beschrijvende gegevens eindcijfer bediening 

 
Variant 1 (Toets + feedback & score) Variant 2 (Toets + score)  Variant 3 (geen Toets) Totaal 

  (n=9)      (n=7)     (n=8)   (n=24) 
 
M  6.8      6.3     5.5   6.2    
SD  1.7      1.8     2.2   1.9 
 
 
Uit de non-parametrische toets blijkt dat de drie game-varianten niet verschillen op het eindcijfer voor de bediening (zie Figuur 3). 
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Figuur 3. SPSS output voor de non-parametrische toets op het cijfer voor de bediening. Er zijn geen verschillen tussen de drie varianten.  
 
De beschrijvende gegevens voor de eindcijfers voor de bediening van de game laten zien dat de bediening van de game verbeterd zou moeten 
kunnen worden en dat er een grote spreiding is [1-10].  
 
Inhoud – eindcijfer 
 
Het eindcijfer voor de inhoud werd gegeven op een 10-puntsschaal [1-10]. 
De beschrijvende gegevens (M,SD) voor het eindcijfer van inhoud staan in Tabel 3.  
 
Tabel 3 Beschrijvende gegevens eindcijfer inhoud 
 

Variant 1 (Toets + feedback & score) Variant 2 (Toets + score)  Variant 3 (geen Toets) Totaal 
  (n=9)      (n=7)     (n=8)   (n=24) 
 
M  6.8      6.7     6.1   6.5 
SD  1.1      1.5     1.4   1.3 
 
Uit de non-parametrische toets blijkt dat de drie game-varianten niet verschillen op het eindcijfer voor de inhoud (zie Figuur 4). 
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Figuur 4. SPSS output voor de non-parametrische toets op het cijfer voor de inhoud. Er zijn geen verschillen tussen de drie varianten 
 
 
De beschrijvende gegevens voor de eindcijfers voor de inhoud van de game laten zien dat de inhoud van de game verbeterd zou moeten 
kunnen worden en dat er een behoorlijk grote spreiding is [4-8].  
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4 Conclusies-actiepunten 

 
De geformuleerde actiepunten zijn merendeels gekoppeld aan de kwalitatieve bevindingen in 
dit gebruiksonderzoek, in aanvulling op de discussies die reeds binnen het projectteam 
werden gevoerd over de uitwerking van GLO en verbetering van de terugkoppeling (niet-
GLO).  In deze rapportage volstaan we met de hoofdpunten waarop het projectteam actie zal 
ondernemen.  
 

- Verbetering bestudeerbaarheid door uitbreiden van terugkoppeling (via reflectie-
interviews) 

- Verbeteren bestudeerbaarheid door toevoegen van gepersonaliseerde 
leerlingondersteuning 

- Verbeteren gebruiksvriendelijkheid waardoor naar verwachting ook de 
bestudeerbaarheid verbeterd door interface ‘transparanter’ te maken (omdat de 
studenten de game ‘in vogelvlucht doorliepen’ is de verwachting dat de 
gebruiksvriendelijkheid bij ‘regulier bestuderen’ acceptabel zal zijn). Er zullen 
aspecten van de gebruiksvriendelijkheid worden verbeterd die snel/eenvoudig 
verholpen kunnen worden en geen nieuwe opnames vereisen.  

- Verbeteren van de performance van de leergame (= verhelpen van technische 
issues) 

- Verbeteren balans ‘spelen/leren’ (bv: minder structuur dmv vragen in interviews 
uitbreiden + afleiders toevoegen) 

- Docentvragenlijst kritisch bezien (minder items, meer open vragen) 
- beoordeling tussenproducten (buiten de game). Kan een efficiency-slag 

(game/docent) plaatsvinden via het gebruik van de meetinstrumenten die in het 
evaluatieonderzoek zullen worden gebruikt? 

- Inbedding leergame in onderwijs zal in fase 3 van het SLEM project worden 
opgepakt.  
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Bijlage 1 - Info Studenten Gebruiksdag SLEM-Game  (voorbeeld NOVA) 

 

Informatie voor studenten (algemeen) 

Op de Gebruiksdag ga je aan de slag met een game van het SLEM-project: Serious games voor Leren 

en Examineren in het MBO.  

Deze game gaat over de eerste, zogenaamde, kerntaak van jouw opleiding tot ICT-beheerder. Deze 

game is bedoeld om van te leren: een serious game.  

 

Je zult in deze game een praktijksituatie aangeboden krijgen waarin je ervaring kunt opdoen met het 

uitvoeren van een behoefteanalyse, het opleveren van een functioneel en technisch ontwerp, en het 

opstellen van een plan van aanpak. 

De game moet je op je eigen computer te doen. In de bijlage "Eisen computerconfiguratie" bij deze 

brief staat waaraan jouw computer moet voldoen. Controleer dit vooraf. 

 

Deze gebruiksdag hoort bij het onderzoek in het SLEM-project. Je neemt vrijwillig deel aan het 

onderzoek binnen jouw lesprogramma. Al jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en jouw 

naam zal daarbij nergens worden vermeld. In de bijlage "Agenda gebruiksdag" kun je precies nalezen 

hoe het programma van deze dag is gepland. Hou je nauwkeurig aan deze planning.  

Vóórdat je met de game aan de slag gaat moet je eerst een vragenlijst invullen.  

Van het onderzoeksteam krijg  je uiterlijk op de gebruiksdag een mail met de link naar deze 

vragenlijst, die je dan op je eigen computer moet invullen.  

Informatie voor 3-e jaars studenten 

Je doet deze game als extra voorbereiding op kerntaak 1 van de proeve van bekwaamheid. De game 

is echter bedoeld als eerste oefening voor eerstejaars studenten. Probeer daarom bij het doorlopen 

van de game steeds te bedenken hoe een eerstejaars student dit zou ervaren.  

Volg de aanwijzingen die in het gamegebruikprotocol staan vermeld.  

Je krijgt dit gamegebruikprotocol op de gebruiksdag.  

Tijdens het doorlopen van de game moet je op papier een aantal vragen uit het gamegebruikprotocol 

beantwoorden en ná afloop van de game-sessie op de gebruiksdag inleveren. In dit  

gamegebruikprotocol staat ook beschreven hoe je de game opstart.     

Nádat je 3 ½  uur met de game hebt gewerkt (zie Bijlage: "Agenda gebruiksdag") vragen we je een 

tweede vragenlijst in te vullen waarin we naar jouw oordelen en leerervaringen vragen - kruipend in 

de huid van beginnende studenten van jouw opleiding. De onderzoeksbegeleider stuurt je op de 

gebruiksdag een mail met de link naar deze vragenlijst die je dan op je computer kunt invullen. 

Veel succes en plezier gewenst 

Namens het onderzoeksteam,  

Tom Hogendoorn, Nelleke Onrust, Cor Reinieren, Kasper Pelt, Mohammed Rabbani, & Pim van 

Zalinge, NOVA College 

Martin van Kollenburg & Eline Roelofs, Stichting Praktijkleren 

Vinod Poenai,  Zadkine 
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Mark Hector, CXII bv Professionals in Personal IT 

Rob Nadolski & Hans Hummel, Open Universiteit Nederland 

 

Bijlage: Eisen computerconfiguratie 

 
Minimumeisen: 

-          Besturingssysteem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of hoger; 
-          Intern geheugen van minimaal 1 GB; 
-         [pas tijdens de Gebruiksdag controleren]Downloadsnelheid van mimimaal 3000 kbit (= 3 Mb) 

per seconde. Dit is te testen op  http://www.speedtest.nl. Klik in het vak ‘Test uitvoeren‘ op 
de knop ‘Meet uw downloadsnelheid’ en vervolgens op de knop ‘Start de geselecteerde 
tests’. Onder resultaat vind je de downloadsnelheid, die groter moet zijn dan 3000 kbps. 

-          Google Chrome of Firefox browser, te downloaden van http://www.google.com/chrome of 
http://www.mozilla.org/nl/firefox/new/. Gebruik van Internet Explorer wordt afgeraden, 
omdat bepaalde programmaonderdelen dan niet (goed) functioneren; 

-          Adobe Flash 9 of hoger. Als je dit programma niet hebt is dit te downloaden van 
http://get.adobe.com/flashplayer/ 

-          Microsoft Word of Wordpad om Word documenten te kunnen lezen; 
-          Microsoft Powerpoint voor het bekijken van powerpoint presentaties, dit zit standaard in 

het Microsoft Office Pakket; 
-          Adobe Acrobat Reader voor het bekijken van pdf’s. Als je dit programma niet hebt is dit te 

downloaden van http://www.acrobat.nl/ 
  
Druk dataverkeer: 
De data van de Game zijn opgeslagen op een server en niet op de harde schijf van jouw computer. De 
server controleert regelmatig of er iets in uw data gewijzigd is en slaat dat op. Er is dus sprake van 
een druk dataverkeer zeker als er meerdere mensen tegelijk met dezelfde server werken.   
Je moet er rekening mee houden dat het soms even duurt, voordat je kunt zien dat het systeem 
reageert. Dat is ook zo als jouw systeem aan de eisen voldoet, dus klik niet te snel en wacht even op 
een reactie van het programma. 
 

Bijlage: Agenda gebruiksdag – 3-e jaars   6 November 2014 

          Starttijd 

1. Welkom  - korte instructie over opzet en doel Gebruiksdag  9:30 uur 

2. Invullen studentvragenlijst_vooraf     9:45 uur 

3. Game-sessie adhv gamegebruikprotocol     10:15 uur 

4. Pauze (lunch)        12:45 uur 

5. (vervolg) Game-sessie adhv gamegebruikprotocol   13:30 uur 

6. Invullen studentvragenlijst_achteraf     14:30 uur 

7. Pauze         15:00 uur 

8. Gesprek over doorlopen game_variant (flappen)   15:15 uur 

9. Discussie        16:00 uur – 17:00 uur 

  

https://mail.ou.nl/owa/redir.aspx?C=V5zY41V8zkmbbf7fWSlCctbfALY2vtFIPEuvCnIlK7ftsn55UgnVazsoV0PReJP2d-59gzwuoIs.&URL=http%3a%2f%2fwww.speedtest.nl
https://mail.ou.nl/owa/redir.aspx?C=V5zY41V8zkmbbf7fWSlCctbfALY2vtFIPEuvCnIlK7ftsn55UgnVazsoV0PReJP2d-59gzwuoIs.&URL=http%3a%2f%2fwww.google.com%2fchrome
https://mail.ou.nl/owa/redir.aspx?C=V5zY41V8zkmbbf7fWSlCctbfALY2vtFIPEuvCnIlK7ftsn55UgnVazsoV0PReJP2d-59gzwuoIs.&URL=http%3a%2f%2fwww.mozilla.org%2fnl%2ffirefox%2fnew%2f
https://mail.ou.nl/owa/redir.aspx?C=V5zY41V8zkmbbf7fWSlCctbfALY2vtFIPEuvCnIlK7ftsn55UgnVazsoV0PReJP2d-59gzwuoIs.&URL=http%3a%2f%2fget.adobe.com%2fflashplayer%2f
https://mail.ou.nl/owa/redir.aspx?C=V5zY41V8zkmbbf7fWSlCctbfALY2vtFIPEuvCnIlK7ftsn55UgnVazsoV0PReJP2d-59gzwuoIs.&URL=http%3a%2f%2fwww.acrobat.nl%2f
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Bijlage 2 - Gamegebruikprotocol 2e jaar. 

 

Uitgangspunten: 

1. Leren en ervaren wat het “Ontwikkelen van informatie of mediasysteem inhoud”  

2. Ervaren om te werken met een serious game in de opleiding tot ICT beheerder 

3. Er is maar beperkte tijd beschikbaar dus het lukt niet om de hele game te doorlopen. Probeer 

in ieder geval te komen tot de toetsen over de behoefte analyse. 

 

Werkwijze : 

1. Start de Game 

2. Loop de game door 

a. Voer de gesprekken Let er op dat je altijd in een vraag gesprek de laatste vraag 

(einde interview) stelt. 

b. Lees de beschikbare documenten 

c. Maak de gespreksverslagen 

d. Maak een behoefte analyse 

 

3. Doe de toetsen over de behoefte analyse 

4. Als de tijd het toelaat kun je verder werken aan het functioneel ontwerp 

5. Maak opmerkingen tijdens het doorlopen van de case op de uitgedeelde bladen.  

Bij de kolommen 'inhoud' noteer je opmerkingen over de inhoud en de aanpak (werkwijze), 

en bij de kolommen 'bediening' over de bediening (vorm).  Maak je niet ongerust als niet 

weet of je een opmerking in de juiste kolom plaatst.  

 

Opmerking: Het Handboek dat gebruikt wordt bij deze Game is een Concept. Dit document moet nog 

geredigeerd worden. 
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Bijlage 3 - Gamegebruikprotocol 3e jaars 

 

Uitgangspunten: 

1. Ervaren om te werken met een serious game in de opleiding tot ICT beheerder 

2. Er is maar beperkte tijd beschikbaar dus daarom is het niet de bedoeling dat je alle 

gevraagde producten daadwerkelijk opstelt en inlevert maar het is wel de bedoeling dat je  

het einde van de game bereikt. 

 

Werkwijze : 

1. Start de Game 

2. Loop de game door. Let er op dat je altijd in een vraag gesprek de laatste vraag (einde 

interview) stelt. 

a. Voer de gesprekken 

b. Lees de beschikbare documenten 

c. Maak voor je zelf aantekeningen 

d. Je hoeft geen gespreksverslagen op te stellen of andere documenten zoals een 

behoefte analyse, een technisch ontwerp of zo iets dergelijks. 

e. Als de game de opdracht geeft om een e-mail bericht met een document te sturen. 

Stuur dan een e-mail zonder inhoud. 

f. Maak van alle onderdelen wel de bijbehorende toetsen 

3. Maak opmerkingen tijdens het doorlopen van de case op de uitgedeelde bladen.  

Bij de kolommen 'inhoud' noteer je opmerkingen over de inhoud en de aanpak (werkwijze), 

en bij de kolommen 'bediening' over de bediening (vorm).  Maak je niet ongerust als niet 

weet of je een opmerking in de juiste kolom plaatst.  

 

Opmerking: Het Handboek dat gebruikt wordt bij deze Game is een Concept. Dit document moet nog 

geredigeerd worden. 
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Bijlage 4 - Draaiboek Gebruiksdag SLEM-Game  

 

Dit draaiboek met per agendapunt beknopt geformuleerde aandachtspunten vormt een richtsnoer 

voor de begeleiders van het onderzoek tijdens de Gebruiksdag. 

1. Welkom – korte instructie over opzet en doel Gebruiksdag (15’) 

- eigen computer (student moet zelf gezorgd hebben dat deze aan de eisen voldoet) 

- het begrip ‘serious game’(een interessante game om van te leren = soort simulatie)  

- zelfstandig werken in de game-sessie (dwz: niet samenwerken) 

- HOE zelfstandig werken tijdens de game-sessie: 

 - gebruik het game-gebruikprotocol 

 - (bij tweedejaars: je bestudeert dit als onderdeel van je studie in je eigen tempo) 

 - (bij derdejaars: kruipend in de huid van beginnend student (gevorderd 1-e jaars) 

- Agenda Gebruiksdag kort doorlopen (+ logistieke aanwijzingen);  

- studentvragenlijst_vooraf (link versturen)3 

2. Invullen studentvragenlijst_vooraf (30’) 

- link naar deze vragenlijst heeft de student op diens mail-adres ontvangen4 

- vragenlijst individueel op eigen computer laten invullen 

3. Game-sessie adhv game-gebruikprotocol (sessie maximaal 3 ½ uur; 2 ½ uur vóór de lunch) 

- zorg dat iedere student het juiste game-gebruikprotocol krijgt  

[lijst waarin staat wie welk protocol moet krijgen - Rob/Aad ] 

- zie erop toe dat studenten individueel werken 

- zie erop toe dat het game-gebruikprotocol (ingevuld) wordt ingeleverd 

4. Invullen studentvragenlijst_achteraf (30’) [alleen bij derdejaars!!] 

- link naar deze vragenlijst heeft student op diens mail-adres ontvangen 

- vragenlijst individueel op eigen computer laten invullen 

5. Gesprek over doorlopen game_variant (45’) 

- in de pauze ingeleverde gameprotocollen bekijken ter sturing van het gesprek 

- zorgen dat studenten eerst aan het woord komen vóórdat docenten aan het woord komen 

- kijk goed (en noteer) bij welke game-variant welke opmerking wordt gemaakt (op flappen)  

[er moet bekend zijn welke student welke variant heeft gedaan (hoe?: bv. kleurtjes)] 

6. Discussie (60’) [Opnames ‘quotes’ {{ook ná afloop!!?}} 

 - (evt) korte presentatie verschillen game-varianten (Martin/Mark) (max 10') 

- per game variant (pro’s/con’s) (15') (studenten) 

- welke game-variant heeft de ‘beste’ GLO? (volgens deelnemers (studenten/docenten) (15') 

- gebruikersvriendelijkheid (Aad - maximaal 15') 

- wat is een TOP 5 wishlist? (studenten, docenten) voor het vervolg? (5') 

7. Presentjes uitdelen 

 

 

 

                                                           
3
 Rob doet dat op de Gebruiksdag (naar de van te voren verzamelde mail-adressen van studenten!!) 

4
 Rob doet dat later op de Gebruiksdag (naar de van te voren verzamelde mail-adressen van studenten!!) 
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Bijlage 5 - Opmerkingen tijdens het doorlopen van de game    Naam:    pagina5:  

Inhoud  
(TIPS = verbeterpunten) 

 
(TOPS = houden zo) 

Bediening 
(TIPS = verbeterpunten) 

 
(TOPS = houden zo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
5
 Gebruik een volgende pagina als een kolom vol is 
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Bijlage 6  – Game varianten 

 

Leerling bouwt test 
omgeving

Leerling voert tests 
uit

Leerling stelt 
testplan op en mailt 

deze

T9 Toets 
testplan 

inhoudelijk

T 10 Toets Test 
plan Algemeen

Afronding module 
door Giedrius

T7 Toets PvA 
inhoudelijk

T8 Toets PvA 
Algemeen

Melding van Kirsten 
om naar 

Servicedesk te 
komen

Introductie Testplan

Leerling bestudeerd 
handboek

Melding van Kirsten 
om naar 

Servicedesk te 
komen

Vraag gesprek met 
Kirsten over 

Testplan

Leerling stelt plan 
van aanpak op en 

mailt deze

Mail Kirsten met 
opdracht tot 
bouwen test 

omgeving  en start 
testen

Leerling bestudeerd 
handboek

Vraag gesprek met 
Kirsten over 

Technisch ontwerp

Leerling maakt 
Technisch ontwerp 

en mailt deze

T5 Toets TO 
inhoudelijk

T6 Toets TO 
Algemeen

E-Mail Giedrius met 
start PVA

Leerling bestudeerd 
handboek

Vraag gesprek met 
Giedrius over Plan 

van Aanpak

Leerling stelt plan 
van aanpak op en 

mailt deze

Leerling bestudeerd 
handboek

Vraag gesprek met 
Giedrius over 

Functioneel ontwep

Leerling maakt Fo 
en mailt deze

E-mail reactie van 
Gerald op 

functioneel ontwerp

E-mail Giedrius met 
vraag om nieuwe 
versie Functioneel 

ontwerp

Leerling maakt 
nieuwe versie FO en 

mailt deze

T3 Toets FO 
inhoudelijk

T4 Toets FO 
Algemeen

Uitleg Giedrius 
Technisch ontwerp

T1 Toets BA 
inhoudelijk

T2 Toets BA 
Algemeen

Leerling ontvangt 
mail met 

plattegrond van 
huis Gerald

Leerling maakt 
gespreksverslag 

Gerald

Melding Giedrius 
uitleg Behoefte 

analyse

Uitleg Giedrius over 
behoefte analyse

Leerling bestudeert 
handboek

Leerling stelt 
Behoefte analyse op 

en mailt deze

Uitleg Giedrius 
Functioneel 

ontwerp

Stap 0:
Inleiding

Introductie film

Introductie door 
Giedrius

Leerling verkend 
Tablet

Vragen aan Giedrius 
over opdracht

Gesprek met 
servicedesk 

(Kirsten)

Giedrius 
introduceert 

gespreksverslag

Leerling maakt 
gespreksverslag

servicedesk

Melding Giedrius 
voor gesprek Gerlad 

Falcon

Gesprek Gerald 
Falcon

Einde
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