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1 INLEIDING 

1.1 Een persoonlijke visie 

In een poging om onze denkwijze over spelvormen in het algemeen, en bij uitbreiding ook over het 
vak Lichamelijke Opvoeding, in een hedendaags of toekomstgericht kader te plaatsen, is het 
belangrijk om in de eerste plaats 21e -eeuwse vaardigheden ten volle te integreren in onze 
lespraktijk. Om die reden staat creatief omgaan met parameters die aan de basis liggen van 
spelvormen centraal in dit vak. 

We vertrekken van de spelvormen die in het boek ‘Tikspelen doe je zo’ van Zeno Swijtink vermeld 
staan of spelvormen die gekend zijn door studenten. De uitbouwlijnen op p. 20 van dit boek zijn een 
bijzondere meerwaarde voor studenten die op zoek zijn naar inspiratie bij het ontwikkelen van een 
spel. Het ondersteunt leerkrachten LO of studenten op verschillende vaardigheidsniveau ’s bij het 
aanpassen of creëren van spelvormen, passend bij: 

- de context waarin wordt lesgegeven 
- het doelpubliek waarvoor het spel ontwikkeld wordt 
- de mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare ruimte 
- de nood aan creatieve en innovatieve werkvormen binnen bewegingsdomeinen 

Aan dit boek worden tijdens de praktijklessen ‘Sport+: sport en spel indoor’ een aantal extra 
dimensies toegevoegd: 

1. Combineer spelvormen: Door verschillende spelvormen te combineren creëer je een nieuwe 
vibe binnen bestaande spelvormen. 

2. Spelparameters en de evolutie ervan binnen de verschillende spelniveau’s: Bestaande 
spelparameters (rol van de tikker, loper,…) begrijpen, analyseren en aanpassen om tot een 
vernieuwde of een op het spelniveau afgestemde spelvorm te komen. 

3. Gamification: We leggen de link tussen games en de fysieke bewegingscontext.  
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1.2 Evaluatie SESI 

Evaluatie van het onderdeel Sport+: sport en spel indoor (SESI): 

1. Het theorie examen omhelst alle informatie in deze cursus, met inbegrip van de referenties 
naar het boek ‘Tikspelen doe je zo’ van Zeno Swijtink. 

2. Praktijk gedeelte: 
o Ontwikkel een spelvorm op basis van het stappenplan, beschreven in deze cursus. 

Inspiratie kan gehaald worden uit het boek ‘Tikspelen doe je zo’ van Zeno Swijtink. 
Echter, creatieve spelvormen uit een jeugdbewegingscontext kunnen even goed de 
basis vormen. 

o De eindvorm van je zelf ontworpen spel (praktijkexamen) bevat alle elementen zoals 
deze beschreven staan in de canvasomgeving van deze cursus. Het is aangeraden om 
het aangeboden sjabloon te hanteren. 
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2 COMBINEER SPELVORMEN 
Om tot een nieuwe spelvorm te komen hoef je niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Door 
bestaande spelvormen creatief te combineren kan de dynamiek tijdens, de betrokkenheid op en het 
welbevinden tijdens een les LO,  ten goede komen. 

Voorbeelden van gecombineerde spelvormen werden tijdens de lessen ‘sport+: sport en spel indoor’, 
aangereikt: 

- Basebalvoetbal: de bal wordt in het veld getrapt door het slagteam dat over de verschillende 
honken zo veel mogelijk rondjes tracht te lopen vooraleer het veldteam al voetballend een 
doelpunt tracht te scoren. Het slagteam heeft twee doelwachters dat zowel in het speelveld 
als voor het doel handen en voeten mogen gebruiken. Per ronde dat het slagteam kan lopen, 
scoren ze een punt. Na drie doelpunten wordt er gewisseld. 

- Mayhem: Een razend populair spel in Nieuw-Zeeland dat cricket, trefbal en baseball 
combineert tot een knotsgekke, wervende en dynamische spelvorm waarbij alle leerlingen 
een actieve rol spelen. 
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3 TIKSPELEN IN EEN LO CONTEXT 

3.1 Tikspelen: naar een hanteerbaar ordeningskader 

Zie p. 11 t/m 17 in het handboek ‘Tikspelen doe je zo’ van Zeno Swijtink.  

3.2 Opbouw en volgorde 

Uitbouwlijnen en clusters van activiteiten. Zie p. 19 t/m 22 in het handboek ‘Tikspelen doe je zo’ van 
Zeno Swijtink.  

3.2.1 Uitbouwlijnen tik- en afgooispelen (Swijtink, 2012) 

De activiteiten in het boek ‘tikspelen doe je zo’ van Zeno Swijtink zijn zo geclusterd dat een 
toenemende complexiteit zichtbaar is in arrangement en uitvoeringswijze. We spreken in dit geval 
over uitbouwlijnen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste uitbouwlijnen, als 
ondersteuning bij de praktische uitwerking van de spelvorm binnen het vak ‘sport en spel indoor’ of 
als inspiratiebron binnen andere bewegingscontexten.  
De uitbouwlijnen vormen de basis om een toenemende of afnemende complexiteit van je 
spelvormen te bewerkstelligen. In dit vak wordt je verwacht meer complexe en meer eenvoudige 
spelvormen te kunnen ontwikkelen bij een bestaand spel. Om dit te realiseren moet je de 
uitbouwlijnen zeer goed begrijpen, om deze later te kunnen toepassen. 
 
In een tweede fase zal je deze kennis ook nodig hebben om aan de slag te kunnen met gamification 
binnen de les LO. 
 
Om te benadrukken dat er verschuivingen optreden, is bij de formulering van de uitbouwlijnen 
gebruik gemaakt van de begrippen ‘van’ en ‘naar’ (Swijtink, 2012). 
 

Voor de loper 

• Van wegloopspelen naar overloopspelen naar kriskrasspelen 
• Van kleiner naar groter speelveld 
• Van één naar meer tikkers/jagers kunnen overzien en ontwijken 

• Van veel naar weinig getikt/geraakt worden 
• Van veel naar weinig vrijplaatsen, van meer naar minder gebruik maken hiervan 
• Van veel naar weinig schuilplaatsen, van meer naar minder gebruik maken hiervan 

• Van geen naar steeds beter gebruik maken van bevrijdingsmogelijkheden 
• Van kort naar steeds langer in bedreigd gebied kunnen verblijven 
• Van niet naar meer durven uitdagen van tikker/jager 
• Van één naar meer functies op zich kunnen nemen 
• Van één naar meer tikkers kunnen ontwijken 
• Van niet naar wel schijnbewegingen kunnen maken 
• Van niet naar wel naar steeds vaker kunnen vangen van geworpen ballen 
• Van weglopen van de bal naar zijwaarts ontwijken van de bal 
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Voor de tikker/jager 

• Van één naar meer lopers tegelijkertijd kunnen bedreigen 
• Van één naar meer functies op zich kunnen nemen 
• Van uittikken met de handen, naar afgooien met een bal, naar uittikken met een bal 
• Van langzaam naar snel lopers kunnen uitmaken (tikken, aftikken met bal, afgooien of 

branden) 
• Van onbeperkt lopen met de bal naar helemaal niet lopen met de bal 
• Van het hele lichaam als raakvlak naar alleen de benen als raakvlak 
• Van overal vandaan een lopen mogen aangooien naar alleen vanaf vaste afgooiplaatsen een 

loper afgooien 
• Van ‘alleenspel’ naar samenspel en van niet naar wel kunnen samenwerken met andere 

tikkers/jagers 
• Van niet naar wel kunnen verhullen van tikacties 
• Van niet naar wel lopers kunnen insluiten en aftikken/gooien 
• Van groter naar kleiner raakvlak (jagerbal/trefbal) 
• Van meer naar minder loopmogelijkheden voor de jagers 
• Van weinig gericht naar gericht afgooien 
• Van onbeheerst naar beheerst tempo afgooien 
• Van niet naar wel kunnen bewaken van lopers 
• Van langzaam naar snel lopers kunnen afgooien 

 
 
 

3.2.2 Uitbouwlijnen honkloopspelen (Swijtink, 2012) 

Voor de slag/looppartij 

• Van rollen naar werpen naar slaan 
• Van een grote, langzame bal naar een kleine, snelle bal 
• Van slaan met een breed slaghout naar slaan met een smal 

slaghout 
• Van slaan uit de hand naar slaan van een opgeworpen bal 
• Van minder naar beter inschatten van loopmogelijkheden 
• Van niet naar meer durven uitdagen van de veldpartij 

 
Voor de veldpartij 

• Van alleen uitbranden of afgooien naar uittikken en -branden, naar alleen uittikken 
• Van vrije naar gedwongen loop 
• Van wel naar niet met de bal lopen 
• Van één naar meer brandplaatsen 
• Van rustig naar snel en van minder naar meer precies overgooien 
• Van minder naar meer ‘dreigen’ naar de slag/looppartij 
• Van minder goed naar beter kiezen van soort uitmaakactie 

 
Het belangrijkste tijdens is dat studenten leren hoe parameters de complexiteit van een spel en dus 
ook het vaardigheidsniveau kunnen beïnvloeden, en dit ook toepassen in de praktijk. Tegelijkertijd is 
dit een basisvaardigheid voor toekomstige leerkrachten LO.  
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3.3 Brede zorg en afstemming 

Niveauduidingen. Zie p. 24 t/m 25 in het handboek ‘Tikspelen doe je zo’ van Zeno Swijtink.  

3.4 Aanbieden en begeleiden 

3.4.1 Starten van de activiteit: Plaatje, praatje, daadje 

Begrijp p. 34 t/m 35 in het handboek ‘Tikspelen doe je zo’ van Zeno Swijtink en link dit met ‘de checklist 
opstarten activiteit’. 

3.4.2 Starten van de activiteit: Checklist opstarten activiteit  

1. Materiaal (laten) opstellen   
• Opstelling deelnemers Opstelling begeleider  
• 6 W’s Snel Veilig  

  
2. Stiltemoment + check  

• Opstelling deelnemers  (overzichtelijk / buiten speelveld / … )   
• Opstelling begeleider  
• Stil + aandachtig  

   
3. Naam + doel van het spel   

• Naam  
• Doel  

   
4. Deelnemers in de organisatie plaatsen   

• Opstelling deelnemers  
• Opstelling begeleider  

   
5. Instructie  

• PRAATJE  (uitleg met aandachtspunten/accenten)  
• PLAATJE  (demonstratie  (zelf / met leerlingen / door leerlingen))  
• DAADJE  (concrete opdracht  (what to do))  
• PRAATJE  (vraagmoment, indien nodig)  

   
6. Spel/opdracht opstarten   

• Startsignaal  
• Snel actie  

 

3.4.3 Begeleiden en leerhulp 

Arrangements- en regelverandering. p. 36 t/m 37 in het handboek ‘Tikspelen doe je zo’ van Zeno 
Swijtink   
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4 GAMIFICATION 
Games. Ze zijn niet weg te denken uit ons dagelijkse leven, sommigen geraken er helemaal door 
bezeten. Enkele cijfers: 

- 79% van de jongeren in het secundair onderwijs gamede in de voorbije week.  
- Jongens gamen vaker en langer dan meisjes.  
- Jongere leerlingen gamen eveneens frequenter.  
- Voor 10% van de scholieren in het secundair onderwijs in Vlaanderen is gamen 

problematisch. 

De Donder, E. (2017) 

 

Als we dit afspiegelen aan de dalende populariteit en appreciatie voor het vak Lichamelijke 
Opvoeding, lijkt het alsof we een groot probleem hebben. Jongeren bewegen minder, zitten uren 
gekluisterd aan een beeldscherm dat hen triggert, inspireert, motiveert. In tegenstelling tot oudere 
generaties die helemaal opgingen in traditionele spelvormen, buiten, voetballen op een pleintje of 
veld,… Er heerst onbegrip tussen oudere en jongere generaties wat betreft gaming omdat ieders z’n 
eigen kamp verdedigt.  

In deze cursus doen we een voorzichtige poging om gaming principes te integreren in fysieke 
spelconcepten. Game en App ontwikkelaars hebben heel goed begrepen hoe ze mensen kunnen 
binden aan hun product; door hen te motiveren. Dat geeft stof tot nadenken. het is in alle eerlijkheid 
een verdienste dat, vanuit het standpunt van een bewegingsdeskundige, tegelijkertijd zorgwekkend 
is. We bewegen collectief te weinig, jongeren bewegen te weinig, obesitas-cijfers swingen de pan 
uit,…maar hoeft het zo hard te gaan?  

We stellen ons in dit hoofdstuk de vraag waarom games mensen zo motiveren, en welke lessen wij er 
als bewegingsdeskundigen uit kunnen trekken. Waarom is spelen zo’n aantrekkelijke ervaring voor 
kinderen? En hoe kun je deze ervaring vertalen naar de klas, om het leren een enorme boost te 
geven? 
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4.1 Zelfdeterminantietheorie? 

4.1.1 Wat is ZDT? 

De zelfdeterminatietheorie veronderstelt dat de intrinsieke motivatie van 
mensen afhankelijk is van de vervulling van drie natuurlijke 
basisbehoeften. Deze drie basisbehoeften zijn:  

• Competentie  
• Autonomie 
• Verbondenheid  

De zelfdeterminatietheorie kan helpen bij het creëren van een productieve werkomgeving. De 
theorie verduidelijkt waarom en wanneer mensen enthousiast en gemotiveerd werken. 

4.1.2 Hoe kunnen we die drijfveren versterken?  

In de ZDT vertrekken we van het idee dat elke mens drie fundamentele psychologische 
basisbehoeften heeft.  

• Autonomie betekent dat je een gevoel van psychologische vrijheid en keuze ervaart bij de 
uitvoering van een activiteit. Binnen de onderwijscontext is dit steeds leeftijdsgebonden. 

• Competentie wil zeggen dat men zich bekwaam voelt om een gewenst resultaat neer te 
zetten. In een onderwijscontext betekent dit: duidelijke verwachtingen formuleren, haalbare 
uitdagingen aanbieden, constructieve feedback en een positief voorbeeld geven. 

• Relationele verbondenheid verwijst naar het ervaren van warme, zelfs intieme relaties met 
anderen en het zich opgenomen voelen in een breder sociaal netwerk. Binnen de 
onderwijscontext betekent dit: Betrokken zijn, warmte en zorg bieden, interesse tonen, 
inleving in de wereld van de leerling. 

Die behoeften zijn universeel, je vindt ze dus in alle culturen. Ze zijn net zo aangeboren als fysieke 
behoeften zoals honger en dorst. Als aan die behoeften is voldaan, hebben mensen de grootste kans 
om hun autonome motivatie te ontwikkelen, om dingen te doen ‘uit volle goesting’. Mensen gaan 
meestal die dingen exploreren die ze boeiend of interessant vinden, dat is intrinsieke motivatie.  

“People rarely succeed unless they have fun in what they are doing” 

Dale Carnegie (1888-1955), Verenigde Staten 

Een veilige en warme omgeving (verbondenheid) moedigt exploratiegedrag aan. Na het exploreren 
kan men even bijtanken, zoals in de gehechtheidstheorieën wordt gesteld. Het is erg belangrijk dat 
men de vrije kans krijgt (autonomie) om die dingen te exploreren waartoe men zich aangetrokken 
voelt en ook dat voldoende structuur wordt geboden als de aangeboden opties te moeilijk zijn om 
allemaal te verkennen (competentie).  

Worden de behoeften niet naar behoren vervuld, dan gaan mensen hun motivatie kwijtraken of 
gecontroleerde motivatie vertonen, met alle gevolgen van dien. Tegelijk zal dat exploratiegedrag 
tegemoetkomen aan de behoeften aan competentie en autonomie; al doende zal men vaardigheden 
ontwikkelen of nieuwe dingen bijleren (competentie) en zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn.   

Intrinsieke 
motivatie

COMPETENTIE

RELATIONELE 
VERBONDENH

EID
AUTONOMIE
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4.1.3 ZDT & Apps in de sportcontext 

Sporten met of zonder app, is een keuze die we vlot maken. Technologie heeft z’n weg vlot naar de 
sportwereld gevonden. Op basis van hun onderzoek naar hoe apps gelinkt kunnen worden aan de 
ZDT maakten Gabriela Villalobos-Zu´niga en Mauro Cherubini onderstaand overzicht. 

Het overzicht geeft een duidelijk beeld van hoe apps inspelen op onze 3 basisbehoeften voor 
instrinsieke motivatie (theory-driven codes), welke data worden bijgehouden en aangewend en hoe 
die data terug tot bij de gebruiker geraakt (data-driven codes). 

De alerte lezer zal in het onderstaande overzicht heel wat zaken herkennen die ook in een les 
Lichamelijke Opvoeding van belang zijn. Het is in deze cursus van belang dat de student deze zaken 
leert toepassen in spelvormen of in een ontspannen, speelse omgeving. 

 

 

Bron: Gabriela Villalobos-Zu´niga en Mauro Cherubini 
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4.2 Gamification stappenplan 

Gamification kun je omschrijven als het gebruik 
maken van game elementen in contexten buiten de 
gamewereld, zoals het onderwijs. De 
toepassingsmogelijkheden van gamification zijn 
divers. Er is voor ieder wat wils, in een vorm die je 
direct kunt overnemen (zoals een online quiz) of die 
je zelf kunt aanpassen (een eigen spelconcept op 
maat).  

In deze cursus gaan we enkel in op het vormgeven 
van een spelconcept, het vormgeven van een 
lessenreeks en ook curricula zijn eveneens mogelijk, 
maar tegelijkertijd complex en niet aan de orde in 
deze fase van de opleiding. 

Het  stappenplan geeft aan hoe je te werk gaat als je 
een spelconcept wil ontwikkelen. 

 

Het stappenplan geeft een zo volledig mogelijk beeld voor studenten om een spel zo goed als 
mogelijk vorm te geven. Echter, stap 4 en 5 zijn complexe zaken die niet voor iedereen als 
vanzelfsprekend ervaren zullen worden. Deze zullen niet afgetoetst worden binnen het praktische 
luik van deze cursus. Ze worden wel meegegeven omdat deze wel aan bod kunnen komen bij het 
vormgeven van spelvormen in het kader van het Hippie Heppie project. 

4.2.1 Welk type spelconcept past bij jouw behoefte? 

Er zijn verschillende soorten spelconcepten, we lichtten enkel die concepten uit die van toepassing 
zijn in deze cursus. Alleszins zijn het spelconcepten waarmee leerlingen minstens een hele les aan de 
slag gaan: 

Een fysiek spelconcept is bijvoorbeeld een bestaand gezelschapsspel, zoals Mens-erger-je-niet en 
Monopoly, of het snelle, aantrekkelijke strategiespel Eight Minute Empire5 . Aan deze fysieke spellen 
voeg je zelf vraag- en opdrachtkaarten toe die horen bij je eigen vak en leerdoelen.  

Het idee achter het blended spelconcept is, om een fysiek spelconcept te ondersteunen door middel 
van een digitale leeromgeving waar je beloningen kunt verdienen voor in het fysieke spel. Korte 
vragen en doe-opdrachten komen dan in het fysieke spelconcept aan bod en langere opdrachten zet 
je uit op de digitale leeromgeving (Van Geffen S., 2016). 

 

  

STAPPENPLAN 
1. Welk type spelconcept past bij 

jouw behoefte? 
2. Werk een ruwe opzet van de 

speldoelen uit. 
3. Check of het spelconcept 

gerealiseerd kan worden. 
4. Bepaal of en wat soort storytelling 

je gaat toepassen. 
5. Werk een ruwe opzet uit van 

de Engagement Circle. 
6. Bepaal de prikkels voor het 

stimuleren van motivatie en 
op/afbouw ervan. 

7. Focus op flow management. 
(Van Geffen S., 2016) 
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4.2.2 Werk een ruwe opzet 
van de speldoelen uit: 
Core Dynamics & Design 
keys 

 

 

Na het bepalen van het type 
spelconcept (fysiek of blended) ga je 
in het stappenplan een ruwe opzet 
van het spel uitwerken. Wat valt er 
te spelen? Wat voor speldoelen 
staan centraal? Het is handig om 
hiervoor een lijstje met gameplay 
mogelijkheden bij de hand te hebben 
waaruit je kunt kiezen. Dit lijstje 
noemen we de Core Dynamics. Je 
stuurt het spelen en daarmee de 
spelbeleving een bepaalde richting 
in. 

 

Het kiezen van Core Dynamics is 
tevens bedoeld om daarna een 
passende match te kunnen maken 
tussen leerdoelen in jouw vak, thema 
of project en het spelconcept. 

 

In spelconcepten is er meestal één 
Core Dynamic dominant aanwezig, 
maar er worden vaak meerdere Core 
Dynamics toegepast, die onderling 
logisch op elkaar aansluiten (Van 
Geffen S., 2016). 

 

  

 
CORE DYNAMICS 

1. Veroveren van gebied (bijvoorbeeld in 
Risk, Eight Minute Empire)  
2. Voorspellen van oorzaak en gevolg (en 
daar op anticiperen, bv. Angry Birds)  
3. Ruimtelijk redeneren, o.a. in sport- en 
spelsituaties 
4. Overleven (in een apocalyptische of 
fantasiewereld, zoals in The Walking 
Dead)  
5. Vernietigen (van een tegenstander, 
objecten in een (virtuele) wereld)  
6. Bouwen (op een plek in een (virtuele) 
wereld, zoals in Minecraft)  
7. Verzamelen (van items etc. die de 
speler of een team van spelers sterker 
maken)  
8. Jagen of ontsnappen (vaak in een 
apocalyptische setting)  
9. Handel drijven (items die je bezit 
verhandelen in ruil voor virtueel geld, 
artefacten,…)  
10. Racen tot het eind (als eerste de 
eindstreep halen) 

(Van Geffen S., 2016) 



 

14 
 

Ook op het gebied van een aantal algemene 
spelkenmerken moet je ontwerpkeuzes maken. Hier 
helpen de volgende drie Design Keys bij (Van Geffen 
S., 2016):  

 

1. Spelmodus 
Speel je het spel alleen (single player) 
of speel je het samen (multiplayer)?  
Speel je samen met elkaar tegen de 
computer/het bord of speel je tegen 
elkaar?  
 

2. Privileges 
Welke beperkingen gelden er in het spel voor de spelers?  
Welke uitzonderingen kunnen spelers verdienen om bepaalde beperkingen op te 
heffen?  
 

3. Beloning 

Op welke vorm(en) van beloning focust het spel zich?  

 Privileges (die moeten worden vrijgespeeld door de speler) 
 Status (aanzien door prestaties, bijvoorbeeld koploper zijn in een 

klassement) 
 Prijzen (bijvoorbeeld medailles, awards, virtuele of fysieke artefacten)  

Richt het spel zich meer op het prikkelen van intrinsieke of extrinsieke motivatie?  

 

Wat betreft beloning en specifiek de risico’s van uitsluitend extrinsieke motivatie prikkelen verwijs ik 
naar Gamification in de klas (zie bibliografie). Je hoeft in een spelconcept echter niet alles te belonen 
en beloningen kunnen ook intrinsieke motivatie stimuleren.  

Een laatste opmerking: het is helaas niet altijd even duidelijk te achterhalen of spelers intrinsiek of 
extrinsiek gemotiveerd worden door bepaalde game elementen die je hebt ingebouwd. Deze game 
elementen kunnen onderling met elkaar interacteren (gewenst, maar ook ongewenst – de 
nachtmerrie van elke game designer) en wat te denken van de spelers die onderling ook nog eens 
invloed op elkaar uitoefenen… Let daarom goed op leerlingen als ze jouw spelconcept gaan spelen en 
bevraag ze eens op hun motieven om te blijven doorspelen. Zo kom je uiteindelijk meer te weten 
over hoe je jouw spelconcept kunt aanscherpen (Van Geffen S., 2016).  

 
DESIGN KEYS 

1. Spelmodus  
2. Privileges  
3. Beloning 

(Van Geffen S., 2016) 
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4.2.3 Check of het spelconcept gerealiseerd kan worden. 

Heb je voldoende tijd om je spel te spelen? Zijn er zaken die je moet uitbesteden? Zijn de faciliteiten 
toereikend? Heb je voldoende materiaal? 

 

4.2.4 Bepaal of en wat soort storytelling je gaat toepassen. 

Na het bepalen van de Core Dynamics en Design Keys is de volgende stap in het stappenplan om uit 
te denken of, en wat voor verhaal je wilt gaan vertellen. Is het slechts bedoeld om de context van het 
spelen te verduidelijken, of wil je het verhaal gebruiken om de speler te blijven boeien gedurende 
het spelconcept? 

Storytelling is een element binnen games om de speler aan het spel te ‘binden’ door het vertellen, 
laten zien en actief laten ervaren van een verhaal. Als je een spelconcept voor langere tijd gaat 
spelen, dan kan het verhaal een rode draad zijn – door leeractiviteiten heen – om de aandacht van de 
spelers vast te houden. Een doel van het spel is dan immers het ‘uitspelen van het verhaal’ (Van 
Geffen S., 2016). 

• Een persoonlijke verteller: Je wordt hoogst persoonlijk meegenomen in een intrigerend 
nieuwe wereld, de persoonlijke verteller zet voor jou de toon en het perspectief (bv. House 
of Cards) 

• Sterke karakters die tot de verbeelding spreken: Het hoofdkarakter van een spel kan met al 
zijn/haar acties, en de oorzaken en gevolgen daarvan, het ganse spelverloop bepalen. 

Een persoonlijke verteller, sterke karakters, zijn zaken die we allemaal kennen binnen thema’s als 
Sinterklaas maar ook Spiderman, the Lion King,… Een verteller kan de spelvormen tijdens een middag 
aaneenrijgen, de sterke karakters die tot de verbeelding spreken kunnen een rol spelen bij het 
engageren van de kinderen.  

4.2.5 Werk een ruwe opzet uit van de Engagement Circle. 

De engagement circle is de structuur die je in je spel kan aanwenden om de beleving van deelnemers 
positief te ondersteunen.  

De verschillende fasen die we kunnen herkennen binnen de 
engagement circle zijn: 

1. De openingsfase (tutorial, eerste paar missies om uit te 
voeren)  

2. Het vroege middenspel (vervolgmissies, keuzes en 
vrijheid, eerste eindbaas)  

3. Het late middenspel (samenwerkings- en 
competitievormen)  

4. Het eindspel (verdieping in verkenning, samenwerking, 
competitie; afronding van het spel)  

Denk in elke fase aan sociale interactie, feedback, functionele 
beloning en storytelling (Van Geffen S., 2016). 

Neem even 2.1.3: ‘ZDT & Apps in de 
sportcontext’ hogerop in deze 
cursus erbij. 

Ook door het installeren van een 
engagement circle, organiseer je 
tegelijkertijd de mogelijkheid voor 
jezelf om bepaalde informatie terug 
naar je deelnemers te brengen. Op 
die manier kan je de motivatie en 
de betrokkenheid op je spel 
beïnvloeden. 
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4.2.6 Bepaal de prikkels voor het stimuleren van motivatie en op/afbouw ervan.  

Pas de zelfdeterminatietheorie toe: Laat je deelnemers autonomie ervaren, zorg dat ze competentie 
bij zichzelf ontdekken en zorg dat ze in het spelconcept relaties met elkaar kunnen aangaan en 
benutten. Met de volgende tips kun je aan de slag: 

1. Bouw keuzevrijheid in 

Laat in je spelconcept spelers zelf bepaalde keuzes maken die leiden tot het eindproduct. Deze 
keuzes kun je op individueel, maar ook op groepsniveau laten maken. Spelers moeten er dan 
samen uit zien te komen. Een extra tip is om in het beloningssysteem onderscheid maken tussen 
gemakkelijkere en lastigere leeractiviteiten.  

Met andere woorden: bouw een stukje differentiatie in! 

2. Bouw bewegingsvrijheid in 

Geef leerlingen – naar gelang ze dit aan kunnen – ruimte om zelf hun werkplek te kiezen, 
volgorde van taken te bepalen en momenten te kiezen waarop ze aan iets werken. Uiteraard 
geldt altijd: sluit aan bij de kenmerken van je doelgroep. Je hoeft niet volledige vrijheid te bieden 
en als je dit graag wél wilt dan hoeft dit niet meteen aan het begin van het spelconcept. Door 
spelers te laten kiezen uit een voorselectie van keuzes die jij hebt bepaald, pas je ‘illusie van 
keuze’ toe. Een andere mogelijkheid is om leerlingen privileges te laten vrijspelen (via 
bijvoorbeeld een skill tree). 

3. Zet badges in als symbool van groei/ontwikkeling 

Badges lijken in eerste instantie een pure vorm van extrinsieke beloning: het verdienen van een 
sticker bij de juf. Maar als je badges wat informeler gebruikt, dan kunnen ze een boost zijn voor 
de intrinsieke motivatie van leerlingen. Leg in dat geval niet de nadruk op het ‘verdienen’, maar 
juist op het bereiken en boeken van voortgang. Een badge die een leerling zelf heeft verdiend 
moet een innerlijk ‘yes!’ gevoel van competentie opleveren. 

4. Functionele beloning 

Behaalde punten, badges, levels moeten door de speler ingezet kunnen worden in het vervolg 
van het spelconcept. Laat spelers privileges vrijspelen die ze in mogen zetten om hun opdracht 
(het winnen van een pitch, het inleveren van een werkstuk, het runnen van een eigen bedrijfje 
etc.) nog beter te kunnen uitvoeren! Denk eens aan ‘gratis advies’ van de begeleider, ‘een extra 
hulplijn’ (expert) of flitsende presentatietools die gebruikt mogen worden. De beloning is 
inhoudelijk, het is géén kroketje uit de kantine. Wat ik niet zal weerspreken, is dat functionele 
beloning ook extrinsieke motivatie kan prikkelen: Leerlingen ervaren dat ze in het spel voordeel 
ontvangen naar mate van hun inzet. Als ze eenmaal in de gaten krijgen dat ze hier behoorlijk van 
kunnen profiteren en dit voor hen een reden is om verder te spelen, dan hebben we te maken 
met een extrinsieke drijfveer. 
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5. Maak gebruik van een skill tree 

Bouwend op de vorige en allereerste tip: laat spelers zelf hun beloning 
kiezen. Dit verstevigt de locus of control – de mate waarin je als speler 
ervaart dat je zelf de touwtjes in handen hebt. Hoe meer jouw 
leerlingen ervaren dat ze het spelverloop in eigen hand hebben en 
lekker aan het spelen zijn, hoe groter de kans dat ze tot het eind toe 
gemotiveerd blijven om het spel uit te spelen. Met een skill tree maak je voor 
spelers visueel inzichtelijk uit welke beloningen zij steeds mogen kiezen. 

Een skill tree is een boom met takken waar ‘vaardigheden’ aan hangen die je gaandeweg kunt 
verdienen. Beloningen is echter een betere aanduiding. Je mag zelf een keuze maken. Je kunt je 
focussen op een bepaalde tak met specifieke beloningen of proberen om in alle branches zo 
hoog mogelijk te komen. Je kiest dus voor een specialisatie of een allround strategie. Kies je als 
speler voor de ene beloning, dan valt de andere beloning af. Je daagt leerlingen uit om bewust te 
kiezen voor een bepaalde beloning. Het bijbehorende, zichtbare werkgedrag in de klas is dat ze 
zo veel mogelijk punten proberen te halen door zich in te spannen voor de geplande 
leeractiviteiten of bepaalde aandachtspunten die jij belangrijk vindt (Van Geffen S., 2016). Door 

een skill tree toe te passen, creëer je ook de 
mogelijkheid om zowel individueel als op vlak 
van groepen te differentiëren binnen de 
spelvorm. 

 

4.2.7 Focus op flow management 

De laatste stap in het stappenplan is het 
managen van het proces waar de speler tijdens 
het spelen in zit: het spel- en leerproces. Deze 
twee parallelle processen leggen 
overeenkomsten bloot tussen onderwijs en 
games. Maar ook in de sport kom je de drie 

begrippen uit de titel van deze blog tegen. Hoe kun je oefenen leuker maken? Hoe kun je een leerling 
als het ware in het spel zuigen en wat betekent dit met name voor het spelproces? 

Grinden: Wow! Wat een wereldgoal van de Rode Duivels tegen Japan tijdens het WK Voetbal in 
2018, de snelle counteraanval opgestart door de Bruyne die uiteindelijk door Nacer Chadli wordt 
binnengegleden. Hoeveel uren zouden ze samen wel niet getraind hebben om het samenspel te 
perfectioneren? Opdat Chadli die bal uitgemeten zou aangereikt krijgen? Het trainen bestaat uit veel 
oefeningen doen, een eindeloze herhaling van leeractiviteiten. Dit zien we ook terug in de wereld van 
video games en in het onderwijs! De term grinden is bekend geworden door bekende titels als World 
of Warcraft28 en Diablo III29. In deze games speel je een character die je steeds sterker en krachtiger 
moet proberen te maken om in leven te blijven en om andere spelers / vijanden te kunnen verslaan, 
naar mate je verder komt in het spel. Het level up gaan kost steeds meer punten en duurt langer. 
Veel spelers spenderen uren aan repeterende missies en activiteiten om punten bij elkaar te 
sprokkelen. In de klas zou je dit kunnen vergelijken met het intensief inoefenen (trainen) van parate 
kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld het automatiseren van rekenkundige bewerkingen of 
toepassen van spelling- en grammaticaregels. Maar denk ook eens aan handelingen die horen bij een 
beroep en waarvoor je de nodige ‘droge’ trainingsuren moet maken. Repeteren wordt echter al snel 
saai, maar daar kun je iets aan doen (Van Geffen S., 2016). 

Vygotsky’s zone van naaste 
ontwikkeling…Ooit van gehoord? 
Misschien leg je de link met andere 
vakken?  

De link die je vanaf deze pagina zeker moet 
leggen is die naar het onderdeel uit de 
cursus 3.2.1. ‘Uitbouwlijnen tik- en 
afgooispelen’. 
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Momentum. Speel je wel eens sportgames dan ken je vast de term momentum. Dit is een situatie 
waarin je bijvoorbeeld – aan het eind van een voetbalwedstrijd – nog steeds met 0-1 achterstaat, 
‘plotseling’ de 1-1 maakt en dan het gevoel krijgt dat je de wedstrijd zelfs nog kunt winnen. 
Momentum is hét innerlijke yes! moment waar je door een bepaalde gebeurtenis wordt 
gestimuleerd om ‘voor je kansen te gaan’. Het is eigenlijk het voorportaal van flow: een heerlijk 
gevoel van plotseling kansen zien en daardoor de beslissing nemen om door te gaan met grinden. 
Momentum is niet uitsluitend een fenomeen dat in de game- of sportwereld voorkomt. Ook op 
school, in een spel, kun je (bewust) momentum creëren (Van Geffen S., 2016). 

Flow. Kom je in een opperste staat van concentratie, waarin je zo intensief bezig bent en je de tijd 
niet meer in de gaten hebt, dan noemen we dat flow. Aan het begin van een game kan een speler 
gemakkelijk in een flow raken. Dit heeft onder andere te maken met nieuwsgierigheid voor het 
onbekende, snel level up gaan en het ervaren van een pakkende storytelling zoals bijvoorbeeld in 
House of Cards. Hierna moet je – in je rol als game designer – heel nauwkeurig de Engagement Circle 
blijven volgen. Tijdens het spel probeer je krediet op te bouwen bij de speler: een keer opnieuw aan 
een level of missie beginnen wordt dan beter geaccepteerd. Ook in de klas kun je in een flow komen, 
als er een hele goede match is met wat je moet doen, wat je interesseert en wat je nog net niet kunt, 
maar wat wel vrij snel valt aan te leren: Vygotsky’s zone van naaste ontwikkeling. Deze zone moet je 
continu managen (Van Geffen S., 2016).  

 

 

 

 

 

 

Flow management. Als je een spelconcept ontwerpt, waarbij er sprake is van grinden, dan moeten 
deze inspanningen relevant zijn of op z’n minst (als er echt geen intrinsieke motivatie aanwezig is) 
uitzicht bieden op – door de ogen van de leerling – voldoende functionele beloning. Maar alléén 
grinden zal niet tot flow leiden, tenzij het grinden erg leuk is door de aard van de leeractiviteit zelf. 
Een werkhypothese is dat je bijna altijd momentum nodig hebt – en dus moet creëren of laten 
ontstaan – om vanuit grinden in een flow te komen. Bouw daarom voldoende succeservaring in en 
laat deze succeservaring voorafgaan door kansen en verrassingen die op het pad van de speler 
komen. Zo lang de spelregels maar duidelijk zijn en blijven, hoef je niet alles te verklappen wat er 
(later) in het spel gaat gebeuren. Kansen en verrassingen, mits redelijk onvoorspelbaar voor de speler 
wanneer deze precies zullen plaatsvinden, zijn óók sterke triggers om verder te spelen (Van Geffen 
S., 2016). 
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