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Opdrachtgever

• Het iXperium / CoE Leren met ict, maakt onderdeel uit van de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen. 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 is het project iXpeditie Maatwerk. In het project 

worden scholen ondersteund in het bieden van meer maatwerk aan hun 

leerlingen met behulp van ict.



Doel
• Ontwikkel een spelsimulatie waarmee schoolteams en studenten van de 

lerarenopleiding kunnen ervaren hoe ze maatwerk met ict in de klas 

vormgeven en hoe dit (wel of niet) aansluit bij de organisatie van de school. 

• Als je bijvoorbeeld kiest om op school leerlingen individuele leerroutes te 

laten doorlopen moet de manier van toetsen, groeperingsvorm en ict op 

worden aangepast. Leraren ervaren dat hun keuzes consequenties hebben 

voor andere onderwijsaspecten. 

• 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 maatwerk op verschillende niveaus in de schoolorganisatie. 



Spelsimulatie

• De simulatie wordt gespeeld door een team van basisschool leerkrachten en 

door studenten van de lerarenopleiding. 

• De verschillende spelers zitten achter verschillende computers en spelen een 

specifieke rol (leraar of directeur) 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 parameters/  performances indicatoren 

(zoals leerlingtevredenheid, oudertevredenheid, docenttevredenheid, etc).

• De simulatie wordt synchroon gespeeld, zodat de effecten van de acties van 

een speler ook (soms gedeeltelijk) zichtbaar zijn voor de andere spelers. 



Functionaliteit

• De simulatie loopt bijv. een jaar, en een speler kan dan iedere 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 (events).

• De acties die je uitvoert zorgen ervoor dat je school zich in een bepaalde 

“state (scenario)” bevindt. 

• Aan het einde van de simulatie worden de acties van de speler geëvalueerd. 

De acties van een speler moeten dus worden bewaard. 

• Het systeem draait op een server die verschillende clients bedient. 



Samenwerking

Studenten van de Universiteit van Tilburg maken een plan mbt het ontwerp, 

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

september 2016 gedurende zes weken werken aan dit ontwerp, en dit medio 

november presenteren. 


