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INTRODUCTIE 

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) verzorgt vanuit de campussen in Arnhem en in 

Nijmegen voor ongeveer 31.000 studenten meer dan 80 bachelor- en masteropleidingen. De 

samenwerking tussen onderwijs, beroepenveld, onderzoek en maatschappij is daarbij een belangrijk 

aandachtspunt.  

 

Het iXperium / CoE Leren met ict, maakt onderdeel uit van de HAN en draagt bij aan de ontwikkeling van 

de innovatieve onderwijsregio in Gelderland en omstreken. Hierbij werken lerarenopleidingen, 

onderzoekers en scholen nauw samen om onderwijs te realiseren dat recht doet aan verschillen tussen 

leerlingen met behulp van ict.  

 

Eén van de werkzaamheden van het iXperium is het RAAK project iXpeditie Maatwerk. In het project 

worden scholen ondersteund in het bieden van meer maatwerk aan hun leerlingen met behulp van ict. 

Het is de bedoeling dat leraren niet alleen weten wat dit betekent voor het leerproces in hun eigen klas 

maar ook welke consequenties dit heeft voor de schoolorganisatie. Het is de bedoeling dat scholen 

samen tot een plan komen om meer maatwerk te bieden.  

DOEL 

Het doel van dit project is een spelsimulatie te ontwikkelen waarmee schoolteams en studenten van de 

lerarenopleiding in kaart kunnen brengen waar zij op dit moment staan wanneer het gaat om het 

vormgeven van maatwerk met ict in de klas en hoe dit (wel of niet) aansluit bij de organisatie van de 

school. Teams kunnen door het spelen van het spel hun visie op maatwerk en ict bepalen, nagaan wat 

hiervan de consequenties zijn op schoolniveau en op basis daarvan een ontwikkelplan maken.  

 

Voor de invulling van de spelsimulatie wordt er gebruik gemaakt van het model “organiseren van 

maatwerk met ict”. In het model zitten de relevante aspecten voor differentiatie op verschillende 

niveaus in de schoolorganisatie. Door de spelsimulatie te spelen krijgen studenten en schoolteams zicht 

op de samenhang tussen maatwerk met ict in het primaire proces en daarvoor benodigde condities in 

de schoolorganisatie. 

 

De simulatie wordt gespeeld door een team van basisschool leerkrachten en door studenten van de 

lerarenopleiding. De verschillende spelers zitten achter verschillende computers (tablets, smart-phones, 

laptops,…) en spelen een specifieke rol (docent, ICT-coördinator, directeur; een rol kan meerdere keren 

voorkomen, zo zullen er naar alle waarschijnlijkheid meerdere docenten in een school werken) in een 



virtuele school. Zij voeren acties uit in de school (hoe toets je leerlingen, hoe zet je ICT in, hoe geef je 

lessen, etc). Iedere actie heeft een effect op verschillende aspecten die een rol spelen in de game 

(leerlingtevredenheid, oudertevredenheid, docenttevredenheid, etc) en hangt af van bronnen 

(docenttijd, financiële middelen, hoeveelheid personeel).  Verschillende rollen kunnen verschillende 

acties uitvoeren. De simulatie wordt synchroon gespeeld, zodat de effecten van de acties van een speler 

ook (soms gedeeltelijk) zichtbaar zijn voor de andere spelers. Sommige rollen zoals ouders of leerlingen 

worden niet life gespeeld maar zijn van te voren geprogrammeerd (bots). In het spel kunnen 

deelnemers hun eigen virtuele school vormgeven. Het spelverloop duurt één schooljaar.  Hierbij is het 

doel om voor een bepaalde invulling van maatwerk te kiezen op school (werk je bijvoorbeeld heel 

klassikaal, of in kleine groepjes of juist individueel). Na afloop van het spel wordt geëvalueerd in 

hoeverre de beslissingen van de spelers aansluiten bij de invulling van maatwerk op school.  

WAT IS DE FUNCTIONALITEIT VAN DE GAME EN/OF SOFTWARE? 

De simulatie laat een virtuele school zien. Verschillende spelers kunnen inloggen met verschillende 

rollen, en daarmee verschillende views op de school: een leraar zal een klas zien, of mogelijk een 

domein waarin meerdere klassen zitten, de directeur ziet een overzicht van de hele school, of een 

directiekamer. 

 

De simulatie loopt gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar), en een speler kan iedere 

tijdseenheid (een week?) een actie uitvoeren. Welke actie een speler uit kan voeren hangt af van de rol 

van de speler. Iedere actie heeft een effect op een gedeelde toestand. De gedeelde toestand wordt 

getoond aan alle spelers (mogelijk een gedeelte afhankelijk van de rol). Er kunnen ook onverwachte 

gebeurtenissen (niet geïnitieerd door een actie van een speler) voorkomen, zoals bv het bezoek van de 

inspectie, of een directeur die ontslagen wordt. 

 

Aan het einde van de simulatie moeten de acties van de speler worden geëvalueerd. De acties van een 

speler moeten dus worden bewaard.  

 

Het systeem draait op een server die verschillende clients bedient. De clients sturen berichten naar de 

server, en de server pusht info naar de clients.  

TOEPASSINGSGEBIED 

De spelsimulatie wordt ontwikkeld voor werkenden in het onderwijs (docententeams, maar mogelijk 

ook managers of coördinatoren) en voor studenten van een lerarenopleiding. In eerste instantie gaat 



het hier om het primair onderwijs, maar het is zeer wel mogelijk dat de simulatie ook nuttig is voor 

andere onderwijsniveaus. 

CONTEXT/GERELATEERD WERK 

De gewenste simulatie lijkt op een soort SimCity voor een school. Het doel van SimCity is een stad te 

ontwerpen en bouwen. De speler krijgt feedback op hoe goed hij of zij de stad bouwt, dus als er huizen 

worden gebouwd, komen er mensen wonen en moet er ook werk gecreëerd worden (door bijvoorbeeld 

kantoren, bedrijventerreinen etc. te bouwen). Maar huizen die dicht gelegen zijn bij een 

elektriciteitscentrale zullen niet snel inwoners trekken. Eén actie heeft dus gevolg voor de vormgeving 

van de stad. Door middel van tevredenheid van inwoners en financieel management krijg je feedback 

voor de vervolgaanpak. Tevens kunnen er rellen onder bewoners uitbreken waar je iets mee moet. In 

SimCity kan er worden gewerkt met scenario's. Je krijgt dan de mogelijkheid om te kiezen voor een 

bepaalde stad die je wilt gaan bouwen. De speler krijgt ook te maken met rampen zoals een vloedgolf, 

tornado's, branden, aardbevingen, meltdowns en monsters die de stad aanvallen. Monsters en 

tornado's kunnen ook treinen laten verongelukken. 

 

We zien overeenkomsten voor onze spelsimulatie met SimCity: schoolteams moeten een school gaan 

vormgeven met een bepaalde invulling van maatwerk. Keuzes die ze hierin maken hebben gevolgen 

voor zaken als toetsing, groeperingsvorm, lesrooster e.d. Ze moeten hierbij ook systematische feedback 

krijgen over hoe consistent hun keuzes zijn. Tevens denken we aan het in kaart brengen van 

leerlingtevredenheid, oudertevredenheid en leerresultaten. Daarnaast moeten er ook events 

plaatsvinden zoals een onderwijsinspecteur die op bezoek komt, of een leerling die met een forse 

leerachterstand instroomt op de school etc. 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

Het project is inhoudelijk interessant voor de opdrachtgever vanwege het lopende onderzoeksproject, 

waarin de opleiding van docenten wordt onderzocht. 

 

Het project heeft de ambitie bij te dragen aan de beantwoording van de praktijkvraag: “hoe leraren 

kunnen worden toegerust om maatwerk met ict op school vorm te geven”. Het project sluit nauw aan 

bij de landelijke onderwijsontwikkelingen en onderwijsbeleidsagenda’s zoals passend onderwijs, 

gepersonaliseerd leren, ict in het onderwijs, kwaliteiten van de leraar. Het belang van de 

lerarenopleidingen van de HAN ligt bij het toekomstbestendig opleiden van leraren die in staat zijn te 

differentiëren met behulp van ict en die actief bij kunnen dragen aan de bijbehorende 

onderwijsontwikkeling in hun schoolteam. Het belang van het werkveld ligt bij de urgentie leraren te 

professionaliseren op het gebied van maatwerk met ict en teams toe te rusten om grip te krijgen op de 

realisatie van micro-mesoconsistentie om de leerlingen optimaal te kunnen bedienen. Het project levert 



voor alle betrokkenen nieuwe, bruikbare kennis en producten op zoals een spelsimulatie in termen van 

professionalisering van leraar en teams.  

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

Het project is interessant voor informatica/gametechnologiestudenten omdat er een veelheid van 

technologieën gebruikt wordt: client-server met een gedeelde toestand, een simulatie-omgeving, 

verschillende visualisaties. 

 

De voorgestelde simulatie is een innovatieve toepassing, die op dit thema nog niet eerder is ontwikkeld.  

 

Veel scholen hebben vragen op het gebied van “maatwerk met ict” en hier kan de studentengroep een 

bijdrage aan leveren.  

 

De Hogeschool biedt een dynamische context, en de groep komt niet alleen in aanraking met het 

werkveld maar ook met studenten van de lerarenopleiding, docenten en onderzoekers.  

DELIVERABLES 

- Een prototype van de spelsimulatie. 

- Installatie van de simulatie op een server van de opdrachtgever 

- Documentatie van de simulatie en resultaten van testsessies.  

PROJECTDUUR 

De ontwikkeling van de simulatie loopt van september 2016 tot januari 2017. Afhankelijk van de 

toestand van de simulatie willen we daarna verder gaan met een nieuwe groep, of met 

studentassistenten die de inzet van de simulatie in experimenten bij de lerarenopleiding ondersteunen. 

De simulatie wordt in 2017 ingezet op de lerarenopleiding. 

ONTWERP GRENZEN 

 

Het ontwerp van de simulatie dient rekening te houden met:  



- Het model “organiseren van maatwerk met ict”. Hierin zullen de verschillende rollen, de 

acties en hun effecten, de beoordeling van actiekeuzes gerelateerd aan de gekozen 

doelen, etc. gespecificeerd worden. Dit model is met name van belang voor de 

inhoudelijke werking van de simulatie 

- Het door studenten van de Universiteit van Tilburg opgestelde ontwerp over 

vormgeving, usability, en presentatie van de simulatie. Deze studenten zullen vanaf 

begin september 2016 gedurende zes weken werken aan dit ontwerp, en zullen 

gedurende deze periode regelmatig overleg voeren met de studentengroep. 

BEPERKENDE VOORWAARDEN 

De spelsimulatie moet worden gespeeld in teamverband van ongeveer 10 deelnemers, die spelen via 

een tablet/ laptop/ chromebook /smartphone (?) oid.  

SYSTEEM INPUT 

Systeeminput komt via de browsers van de spelers. Daarnaast komen er onverwachte gebeurtenissen 

voor, maar mogelijk worden die `hard’ ingeprogrammeerd in de simulatie. 

GEWENST GEDRAG 

De spelsimulatie moet het perspectief van leerkrachten verbreden. Leerkrachten moeten met elkaar een 

visie bepalen op maatwerk met ict en daarbij een beeld krijgen van de consequenties van deze keuzes. 

Dus bijvoorbeeld als de leerkrachten ervoor kiezen om leerlingen op hun school allemaal een individuele 

leerroute te laten lopen, dan kan er dus niet centraal getoetst worden en zullen de leerlingen flexibel 

gegroepeerd moeten worden. Leerkrachten worden hier in de spelsimulatie mee geconfronteerd 

doordat de consistentie van bepaalde keuzes in beeld worden gebracht. 

ONGEWENST GEDRAG 

De spelsimulatie moet de realiteit nabootsten. Het moet dus een reële context bevatten waardoor 

leraren de relatie met de praktijk kunnen leggen. De simulatie moet voldoende waarheidsgetrouw zijn 

en om te zorgen   dat deelnemers het spel serieus nemen. Aan de andere kant is het niet erg als 

deelnemers de consequenties van inconsequente keuzes te zien krijgen. Sommige deelnemers kiezen 

misschien expliciet voor zulke keuzes om te zien wat er dan gebeurt. 

GEBRUIK 

De deelnemers van de spelsimulatie zien een locatie voor zich (klaslokaal, directiekamer), en een 

faciliteit om een keuze maken tussen verschillende acties. Daarnaast ziet een speler de voor zijn of haar 

rol belangrijke toestandswaarden. Er komen ook leerlingen voor in de simulatie, maar die worden door 



de simulatie bestuurd, en kunnen niet door spelers bestuurd worden, anders dan door de mogelijke 

effecten die de acties van de spelers op de leerlingen hebben. 

VISUALISATIE 

We denken aan de visualisatie van een school. Bij traditionele vorm van maatwerk zie je in eerste 

instantie een jaarklas. Als je richting scenario van gepersonaliseerd leren gaat, wordt de school als 

flexibele organisatie gezien met bijvoorbeeld units of leerpleinen. De visualisatie moet zo zijn dat spelers 

het spel serieus nemen, maar dat hoeft niet te betekenen dat alles zo werkelijk mogelijk wordt 

weergegeven. Een 2D overzicht van de school zou mogelijk nogal schetsmatig kunnen zijn, en leerlingen 

hoeven waarschijnlijk ook niet al te gedetailleerd weergegeven te worden. De studenten van de 

Universiteit van Tilburg zullen in overleg met de studentengroep voorstellen doen voor de verschillende 

visualisaties in de spelsimulatie. 

ARTWORK 

 Zeer waarschijnlijk 2D, cartoon-achtige stijl. 

SPELERS-/GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

De speler ziet een (deel van een) schoolcontext. Het spel wordt bijvoorbeeld gespeeld door een groep 

studenten in hun opleiding, of door een schoolteam op een studiedag. 

ACTIES/HANDELINGEN 

Zoals al eerder beschreven kiest een speler acties uit een menu/faciliteit van acties die voor een 

bepaalde rol in de simulatie beschikbaar is. Die acties kunnen bestaan uit het nemen van beslissingen 

over roosters, inzet van ICT, toetsen, lesgeven, klassegrootte, etc. 

 

“Zelf bouwen” 

Argumenteren 

Overleggen 

 

Naast het kiezen voor het uitvoeren van een actie kan een speler dus ook met andere spelers 

overleggen, zowel in `real-life’ (buiten de simulatie om), als in een ChatBox in het systeem.  



VEREISTE MATERIALEN 

Hierbij wordt gedacht aan het gebruik van een tablet/ laptop/ chromebook oid.  

TESTOMGEVING 

Deze eerste versie van de spelsimulatie wordt getest met leraren en studenten van de lerarenopleiding. 

Het proces van deze testruns wordt geëvalueerd, waarbij de spelstappen, de tijd, de rollen, de 

materialen, de interactie tussen deelnemers, de prestatie-indicatoren, wat deelnemers leren van de 

spelsimulatie, de debriefing en de vertaling naar de praktijk centraal staan. Op basis van de 

procesevaluatie wordt de spelsimulatie bijgesteld en nog een keer getest. Op basis van de resultaten uit 

de verschillende testruns wordt het gebruik geëvalueerd en wordt de definitieve spelsimulatie 

ontwikkeld. 

 

Voor de testruns zijn 2 schoolteams en 2 studententeams beschikbaar.  

CONTACTPERSOON 

Binnen het departement Informatica is dat Johan Jeuring. Bij de HAN zijn de contactpersonen Anne-

Marieke van Loon en Kirsten de Ries.  

 


