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Cursus Onderwijs en ICT 

Jaargang 1, deel 7 (versie 1.0 NL 9-2-2010) 

“leren met (serious) games” 

door Serge de Beer 
 

 

Inleiding 

Als tiener (langer geleden dan ik zelf soms denk) was ik dol op het spelen van “First-

person shooters” als Wolfenstein en Doom. Erg educatief waren ze niet, maar wat ik wel 

weet is, nadat ik het spel voor het eerst installeerde, er een steile leercurve ontstond. 

Binnen vijf minuten ontdek je de basis van de bediening en in een paar dagen ken je elk 

detail van de besturing. Nog wat dagen later ga je ontdekken hoe de makers van de game 

hebben gedacht tijdens de ontwikkelingsfase. Je ontwikkelt dan een strategie om 

razendsnel je doelen te bereiken. Volgens sommige experts is dit nou juist de kracht van 

het leren met games. Je krijgt op deze manier een diep inzicht, bijvoorbeeld in procedures 

en vaardigheden. Piloten en chirurgen maken al jaren gebruik van deze technologie. Door 

het toenemen van onze computers komt dit nu ook binnen het bereik van onze leerlingen. 

Naast alle didactische voordelen blijft als een paal boven water staan, dat leerlingen 

games gewoon heel erg leuk vinden. Lets play, lets learn! 

 

 

(serious) Games 

In deze cursus wil ik een onderscheid tussen het leren met games maken op twee 

manieren. 

 

 Leren door een game te spelen 

 Leren door een game te maken 

 

Omdat een game maken geen eenvoudige opgave is, laat ik in deze cursus een aantal 

voorbeelden zien van het inzetten van diverse games. Eén op PO-niveau en één op VO- en 

MBO-niveau. Tot slot leid ik je door de installatie van het programma Game Maker. 

Hiermee kun je zelf (of je leerlingen) een eenvoudige game maken. In dit programma vind 

je weer een korte handleiding om je eerste game te bouwen. Het is ook heel goed te doen 

met leerlingen. 
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Voorbeeld educatieve game voor PO 

Er zijn heel veel spelletjes beschikbaar voor het PO. Ik laat je een eenvoudige 

game zien van Schooltv. 

 

Ga naar http://www.schooltv.nl/schatkast/flash.html 

 

 

 

 

Op deze pagina vind je een aantal leuke spellen. 

 

Klik eerst eens op het ´bovenste laatje´ 

 

Je komt dan op een pagina met spelletjes om de “muisvaardigheid” te oefenen. 

 

 

 



 Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 1 – deel 7  

© 2009/2010 - Serge de Beer 3 van 21 info@learningtour.nl 

Klik nu op de afbeelding van de ´drie sterren´ 

 

 

 

Zorg dat het geluid aan staat. Het figuurtje links geeft een korte instructie.  

Zoals je ziet in de afbeelding is het mij gelukt het taartje binnen de lijntjes naar het 

bordje te slepen (na enige oefening uiteraard). 

 

Als je op de ´kast´ aan de linkerkant klikt, kom je weer terug in het hoofdmenu. 

 

Klik nu op het ´rode gordijn´ 
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Op deze pagina kunnen leerlingen rijmwoorden combineren. 

 Klik op de afbeelding van ´twee sterren´ 

 

 

 

Op de grote afbeelding zie je een woord (en een afbeelding van dat woord). 

Door te klikken op het woord dat rijmt, dus tanden=handen, ga je naar de 

volgende opgave. Wanneer je een aantal opgaven goed hebt gedaan, verschijnt er 

bijvoorbeeld een juichende clown.  
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Voorbeeld educatieve game voor VO en MBO 

Een heel mooie game is het “Deltaspel” van een van de bekendste Nederlandse 

gamebouwers: Ranj. 

 

Ga naar http://pzflash.ibuildings.nl/ 

 

Let op! Mogelijk vraagt het spel om Shockwave te installeren. Dit is, voor zover 

bekend, veilig om te doen. 

 

 

 

Na de intro over waterbeheer moeten leerlingen een aantal beleidskeuzes maken. 

 

 

 



 Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 1 – deel 7  

© 2009/2010 - Serge de Beer 6 van 21 info@learningtour.nl 

Hiervoor moeten zij met de schuiven bepalen welk thema het meest van belang is. 

Heb je dit gedaan, klik dan op ´VERDER´ 

 

 

 

In dit venster kies je de ondergrondkaart. Ik kies voor de ´TECHNISCHE KAART´ 

 

 

 

Je kunt nu gaan bouwen, door bijvoorbeeld rechts soorten landbouw te selecteren 

en deze in de kaart te plaatsen. Het voert te ver in deze cursus het hele spel te 

beschrijven. Linksonder vind je de knop ´HELP´die gedetailleerde uitleg geeft over 

het doel van het spel.  
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Voorbeeld educatieve game voor MBO 

 

Een echte serious game is Sharkworld. Dit is een game, waarbij leerlingen intensief 

kennismaken met projectmanagement. Ik ben er van overtuigd, dat wanneer 

leerlingen even doorzetten, zij dit een heel goed spel vinden, waar ze graag mee 

leren. Het geeft ook een goed inzicht in de internationale zakelijke wereld. 

 

Ga naar http://www.sharkworld.nl/index2.php 

 

Je komt eerst op een introductie pagina. 

 

 

 

 Lees eventueel de uitleg en klik vervolgens op ´SPEEL SHARKWORLD´ 
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 Klik dan op ´REGISTER´ 

 

  

 

Vul de gegevens in. Het spel wordt extra leuk, als je ook je mobiele nummer invult, 

want je krijgt dan echte (gratis) sms berichten.  

 

Klik vervolgens op ´REGISTER´ 

 

 Nadat je je hebt geregistreerd ontvang je een e-mail met de gegevens. 

 

 Als je het loginscherm nog in beeld hebt staan, kun je de gegevens invoeren. 
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 De game start met een korte introductiefilm. 

 

  

 

Na deze film begint het spel pas echt. Als je ook je mobiele nummer hebt ingevuld, 

ontvang je tijdens de film een sms van Heinz Stuwer… 

 

  

 

Wanneer je links boven op ´Laptop´ klikt, kun je de verschillende onderdelen van 

de game beïnvloeden.  
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Hier kun je onder andere chatten met de opdrachtgever. Onder de knop 

´ToDo´vind je steeds, wat je moet doen. In het begin lijkt de game wat complex, 

maar na wat proberen vind je er snel je weg. 
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Game Maker installeren op de PC 

In 1999 begon professor Mark Overmars1 met de ontwikkeling van Game Maker. 

Deze omgeving om zelf games te maken, is razend populair in het onderwijs en er 

worden zelfs wedstrijden gehouden, wie de beste game kan maken. Er zijn op 

internet veel handleidingen en tutorials te vinden. Toch wil ik in deze cursus een 

eerste stap maken, door je de basis te laten zien. Je kunt je dan eventueel later 

nog verdiepen. 

 

Omdat het te ver gaat een hele game te maken in Game Maker, laat ik je alleen 

zien hoe de installatie werkt. Er zit in Game Maker (direct bij het starten) een 

geweldige handleiding voor het maken van de eerste game. Die kun je stap-voor-

stap volgen. 

 

 

 Ga eerst naar de website www.game-maker.nl/download 

 

  

 

 Klik op de knop ‘Download’ 

 

Je komt dan op de website van YoYo Games, waar Mark Overmars mee samen 

werkt.  

 

                                                
1 http://people.cs.uu.nl/markov/  
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Klik op de knop ‘DOWNLOAD GAMEMAKER 8 HERE’  

 

 

 

Je komt op een pagina, waarop aan wordt aangegeven dat de download is gestart. 

 

Let op! Soms blokkeert de browser het downloaden, zoals in het voorbeeld 

hierboven. In dat geval moet je de browser vertellen, dat je de download 

vertrouwt. 
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Als je het prettig vindt kun je het installatiebestand eerst opslaan. Inmiddels is 

internet zo vaak beschikbaar op de plekken waar ik werk, dat ik direct voor 

‘Uitvoeren’ kies. 

 

De installatie wordt nu gestart. 

 

 

 

Krijg je deze melding? Klik dan op ‘Uitvoeren’ 

 

 

 

Nu start de daadwerkelijke installatie. 
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Klik op ‘Next >’ 

 

 

 

Je krijgt nu wat informatie over het programma, klik op ‘Next >’ om verder te 

gaan. 
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Ook de licentiecode kun je lezen (denk dat niemand dat doet) en vervolgens klikken 

op ‘I agree…” en dan weer op ‘Next >’  

 

 

 

Vervolgens kun je nog kiezen of je het programma op een andere plek wilt 

installeren. Ik ga echter vrijwel altijd akkoord met de standaardinstellingen. 

Klik nu op ‘Next >’.  

 

Het programma zal direct aangeven dat de map, waar het geïnstalleerd moet 

worden, nog niet bestaat. 

 

 

 

Geen probleem. Druk gewoon op ‘Ja’. Je komt dan op het laatste scherm vóór de 

installatie echt begint. 
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Klik op ‘Start’ 

 

 

 

Wanneer je op ‘Exit’ klikt, wordt Game Maker direct gestart. 

 

 

 

Je krijgt eerst een startscherm te zien. 
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Klik in dit scherm op ‘Next’ 

 

 

 

In dit scherm kun je kiezen om de betaalde versie van Game Maker te gebruiken. 

Deze versie kent heel veel extra mogelijkheden, maar in dit deel van de cursus 

gaan we eerst aan de slag met de gratis versie door te klikken op  

‘Continue Using the Lite Edition’  

 

 

 

Je kunt Game Maker op twee manieren gebruiken. In de “simple mode” en in de 

“advanced mode”. Voorlopig kiezen we voor de eerste. Klik dus op ‘No’. 
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Eindelijk… Game Maker is nu echt klaar voor gebruik. 

 

 

 

De tutorial vind je aan de rechterkant. Als je de instructies volgt op het scherm heb 

je binnen een halfuur je eerste game gemaakt.  

 

Tot zo ver de uitleg over de installatie van Game Maker. Het voert te ver om dit volledig 

uit te werken. Het is echter gewoon een kwestie van alle stapjes nauwkeurig volgen. Het 

spreekt voor zich dat wanneer er in het voorbeeld een banaan wordt gebruikt, deze ook 

heel goed door een plaatje van elk willekeurig ander voorwerp, mens of dier kan worden 

vervangen. Op deze manier kun je dus een eigen game ontwikkelen.  

 

Game Maker is vooral een heel leuke methode om leerlingen zelf te laten bouwen. Op 

internet zijn heel veel games te vinden die door leerlingen zijn gemaakt. Hierbij is eigenlijk 

niet het resultaat van de game het grootste belang, maar juist het proces dat wordt 

doorgemaakt om tot de game te komen. Tenslotte moet het onderwerp waar de game 

over zal gaan, volledig worden beheerst. De motivatie wordt dan opeens heel groot. 
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Extra 

Hier onder vind je nog een aantal aardige links. 

 

www.qigame.nl, game van het Tropenmuseum. 

 

 

 

www.playbelgium.be, Belgische site over gaming 

 

www.tech-ed.nl, game voor technieklessen in het basisonderwijs 

 

www.games2learn.nl, informatieve website over educatieve games 

 

 

 

 

seriousgames.startpagina.nl, verzameling links over (serious) games 
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Opdracht bij deel 7 

 

Opdracht 

Maak de game, zoals deze in de tutorial van Game Maker wordt beschreven. Als 

deze goed werkt, stuur mij dan alleen de exe-file. Als het niet lukt, kun je mij het 

gewone bestand sturen. Ik zal dan kijken, waar het probleem zit. 

 

Als je deze cursus volgt inclusief coaching, kun je deze opdracht (de URL van het 

formulier) insturen per e-mail naar: serge@learningtour.nl met als onderwerp 

“opdracht O en I, deel 7”. Je krijgt dan een beoordeling van de opdracht. 

 

In het volgende deel 

Deel 8 van deze cursus zal gaan over de functionaliteiten van een elektronische 

leeromgeving. 

 

Ben je nog niet geabonneerd op deze cursus, kijk dan snel op 

www.learningtour.nl/cursus 

 

 

Coachings- en certificeringstraject via contactpersoon 

Het is, naast het individuele traject, ook mogelijk coaching via een contactpersoon 

(bijvoorbeeld de ICT coördinator) binnen de organisatie te laten verlopen. Hij of zij 

verzamelt dan de vragen en bespreekt deze met mij. Dit traject is veel voordeliger dan het 

individuele traject (Euro 29,50 per maand, excl. btw), namelijk Euro 74,58 (per maand, 

excl. btw) per fysieke locatie (ongeacht het aantal medewerkers). Dus vanaf 3 personen 

geniet u al voordeel. Tevens krijgt de contactpersoon (en het management) advies over 

de toepassing van ICT binnen het onderwijs. Ook bij deze variant ontvangen de 

deelnemers een certificaat. 

 

Wil jouw school deelnemen aan dit traject of wil je meer informatie, mail mij dan op: 

serge@learningtour.nl 

 

Aanmelden voor het individuele traject kan op: 

www.learningtour.nl/coaching.htm  
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De cursus Onderwijs en ICT wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Paragin | Remindo, www.remindo.nl  

Paragin ontwikkelt systemen voor het onderwijs, bijvoorbeeld de online leeromgeving 

RemindoContent 

 

Medsto, www.medsto.nl     

Professionele voice-over, ook voor educatieve producties   

 

 

Wil jouw organisatie deze cursus ook ondersteunen?  

Neem dan contact op via serge@learningtour.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009/2010, LearningTour, Serge de Beer 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever.  

 

Kopiëren en verspreiding van dit bestand als geheel is toegestaan! Graag zelfs. 


