
 Titel workshop Naam presentator(en) Wat is het onderwerp van jouw workshop? Wat nemen deelnemers mee uit jouw workshop ?
Op welk onderwijstype is je workshop gericht? (PO, 
VMBO, HAVO, VWO, MBO, HBO, WO, anders nl...)

Noem twee redenen waarom deelnemers naar jouw 
workshop moeten komen.

Wat leren de deelnemers in jouw workshop?

Analoge spellen in de klas Marion Siemonsma analoge spellen in de klas dat je zelf geen spellen hoeft te maken, maar dat er 
voldoende op de markt is om in te zetten of naar je 
smaak aan te passen.

po, vmbo, havo, vwo Inspiratie opdoen over toffe spellen en ideeën 
uitwisselen

Waar ze goede spellen kunnen scoren en hoe ze die in 
kunnen zetten.

Autonomie ondersteunen met gamification: Skill Tree Gerben Bakker en Stijn Folkerts Het verschil tussen vrijheid en autonomie is structuur. 
We weten dat een leerling meer eigenaarschap 
ervaart en veel gemotiveerder is als hij iets te kiezen 
heeft, maar hoe structureer je dat zonder dat docent of 
student grip verliezen en verdrinken in de vrijheid? 
Game designers zijn ontzettend goed in het 
structureren van vrijheid. Daar kunnen we een hoop 
van leren!

De Skill Tree is een krachtig middel om keuzevrijheid 
vorm te geven en geschikt voor ieder niveau van 
onderwijs. Tijdens de workshop onderbouwen we de 
inzet van de skill tree vanuit de theorie en ervaart u 
aan den lijve welke leer-ervaringen een skill tree 
mogelijk maakt. We gebruiken daar de gloednieuwe 
online tool DECKTOYS voor. Onze ervaring is dat 
docenten vaak meteen met onze inzichten aan de slag 
gaan!

De workshop is geschikt voor ieder onderwijstype. We zijn twee bevlogen VO docenten die hun rijke 
ervaring met gamification in het onderwijs combineren 
met een stevig theoretisch kader. Het resultaat is 
(volgens ons) een goed theoretisch onderbouwde 
boodschap waar u direct mee aan de slag kunt in uw 
praktijk.

We leggen (kort) uit wat gamification is en geven een 
aantal hands-on voorbeelden van de inzet van 
gamification in de praktijk. Vervolgens onderbouwen 
we aan de hand van motivatietheorie het belang van 
autonomie in het onderwijs en laten we zien hoe een 
Skill Tree met Badges ingezet kan worden om die 
autonomie vorm te geven. Met behulp van de online 
tool DECKTOYS ervaart u vervolgens aan den lijve 
welke ervaring dit voor uw studenten mogelijk maakt!

Citizen Games Dik Bol en Joost Ides ICT-spel over burgerschap bekendheid met spelontwikkeling platform Citizen 
Game

Breed voor 11 - 18 jarigen kennis maken met quiz over burgerschap en migratie, 
meedenken over een nieuw spel

Hoe ontwikkel je een Serious Game? Hoe werkt je 
samen met Internationale ontwikkelaars?

Computer Games in de klas kans of (te) lastig? Armand Lejeune Computer Games in de klas oa SimCity/ Civilization Inspiratie om hun onderwijs echt te verrijken Havo/VWO
Waarom een game toepassen en hoe kom je over de 
drempel

Hoe ze succesvol een game kunnen inzetten en erover 
na gaan denken

Een gegamificeerde blended cursus Martijn Koops We laten zien hoe je een cursus kunt opknippen in 
leerobjecten, en hoe je die kunt structureren in een 
skill-tree, om er een gegamificeerd geheel te maken in 
een standaard elo.

Een opzet voor een gegamificeerde cursus, bestaande 
uit een structuur van leerobjecten.

HBO, WO, VO 1. Kennismaken met het structureren van 
leerobjecten. 2. Zien hoe wij een op de HU, met een 
Comenius subsidie, een volledige cursus gegamificeerd 
hebben.

Denken en structureren aan de hand van leerobjecten 
en skill-trees.

GameDidactiek.net - Leren is één groot spel! Dennis van Welie Digitale mini-games in de klas Een digitaal platform waarop zij vrijblijvend kunnen 
ontdekken wat de meerwaarde van gamedidactiek is.

Voornamelijk VO alle leerjaren GameDidactiek.net geeft je de mogelijkheid om op 
relatief eenvoudige manier aan de slag te gaan met 
digitale gamedidactiek & je krijgt een idee van hoe je 
de motivatie van leerlingen op een positieve manier 
kan beïnvloeden.

Mogelijkheden om digitale gamedidactiek toe te 
kunnen passen in de eigen lessen.

Gameproeverij (deel2): Yo! doe mij zo'n game Riëtte Dekkers Gameproeverij: demo’s en uitproberen van een aantal 
serious games die gemaakt zijn voor de 
(rijks)overheid. Ter plekke kies je waar je meer van 
wilt weten. Een uur is te kort om de spellen echt te 
spelen, maar je kunt wel een indruk krijgen.

In dit uur is het de bedoeling om vooral iets te ervaren. 
Deel 1 en 2 van deze workshop kun je los van elkaar 
volgen. Deel 2 wordt natuurlijk wel leuker als je 
bekend bent met de achterliggende ontwerpkeuzes 
die in deel 1 aan bod komen.

Serious gaming bij de overheid (interessant voor HBO, 
WO en HAVO/VWO en overig)

Als je nieuwsgierig bent naar voorbeelden van serious 
games en gamificatie in een (overheids)organisatie. 
De spellen die wij maken zijn gemaakt voor de 
rijksoverheid en niet te verkrijgen op de markt. Een 
unieke kans om er vandaag kennis van te nemen als 
je niet bij de (rijks)overheid werkt! 

Hoe serious games en gamificatie worden ingezet bij 
leervragen in een (overheids)organisatie. 
Dat je niet altijd veel geld nodig hebt voor een tof spel. 

Gaming in exposities Jasper Westerhof Gaming in tentoonstellingen Dat de toepassing van games in exposities bepaalde 
eisen en voorwaarden stelt.

Zeggen jullie het maar. Tentoonstellingen zijn voor 
algemeen publiek.

1 - Interessante kijk op game ontwikkeling in een 
laagdrempelige omgeving.
2 - Hoe om te gaan met kennisoverdracht binnen een 
game setting.

Deelnemers leren welke eisen er aan een game 
worden gesteld als informatieoverdracht, ruimtelijk 
inpassing en laag instapniveau een vereiste zijn.

Heb jij Sjoechem! van uitgeven? Lieke van der Palen Wat is Sjoechem! en wat komt er kijken bij het 
uitgeven van een spel?

Hoe Sjoechem! ingezet kan worden als leermiddel en 
tips 'n trics van een kersverse (spel-)uitgeefster

Alle niveaus Je mag zelf Sjoechem! spelen.
Je krijgt een eerlijk en interactief verhaal over het zelf 
uitgeven van een educatief spel.

Ze krijgen Sjoechem! van het proces rondom het 
uitgeven van een spel.

Hoe behulpzaam ben jij in geval van nood? Diede Verstegen Interactief online educatieprogramma Het Hero of Humanity spel kan door de docenten zelf 
worden ingezet in de klas. Aan de hand van het spel 
worden dilemma’s en handelingsperspectieven in 
verschillende noodsituaties bespreekbaar gemaakt.

VO (VMBO, HAVO, VWO) en MBO Tijdens deze interactieve workshop ervaren ze zelf hoe 
zij zouden handelen in een noodsituatie. Ook maken 
ze kennis met het online beschikbare 
educatieprogramma en de mogelijkheid om dit zelf in 
de klas in te zetten.

Hoe ze het online educatieprogramma 'Hero of 
Humanity' in kunnen zetten in hun eigen les.

Interactive storytelling: de Razzia van Putten via het 
spelen van Verhalenkisten

Carel Ketelaars Leerlingen een moeilijk verhaal laten ervaren via 
break-in boxen

Hoe puzzels leerlingen motiveren Alle (Een escape game) Ervaren is leuk. Tevens is het 
leerzaam om te zien hoe je een ingewikkeld 
onderwerp kunt ver-'gamificeren'.

Leerlingen/studenten motiveren met het medium 
'escape game' aan de hand van de Verhalenkist 
Putten '44 die is ontwikkeld voor groepen 8 (maar ook 
voor oudere leerlingen/studenten en volwassenen een 
boeiende ervaring is).

Leerlingen schrijven beter met een peer review game Olivier Hokke, Bas Dado, Christian Knaapen De voordelen van gamified peer reviewen Het gebruik en de voordelen van de Great Library peer 
review game in het onderwijs. En ze krijgen een leuke 
mok met "'s werelds beste docent"

Alles, behalve PO 1) Om te ontdekken hoe de Great Library het schrijven 
en kritisch denken van leerlingen kan verbeteren. 2) 
Om te ontdekken hoe docenten tijd besparen en een 
duidelijk overzicht krijgen van hun vak met de Great 
Library

Het gebruik en de voordelen van de Great Library peer 
review game in het onderwijs

Professionele educatieve games: inhoudelijk en 
intuïtief

Daan van Rossum Professionele educatieve games: inhoudelijk en 
intuïtief

Deelnemers ervaren dat een uitgekiend functioneel 
ontwerp geen garantie is voor een goed functionerend 
spel. De praktijk is de ultieme test. Iteratie is altijd 
nodig.

Leerkrachten BO en VO Podium maakt verschillende soorten educatieve 
(digitale) games. Voor in de klas, maar bijvoorbeeld 
ook voor musea. Deze games moeten laagdrempelig 
en intuïtief zijn, maar vooral een inhoudelijke 
boodschap overbrengen. Een aanzienlijk 
ontwikkelbudget geeft ruimte om games mooier en 
spannender te maken, maar de basisprincipes blijven 
gelijk.

In deze workshop leer je wat werkt, welke valkuilen te 
vermijden en waarom goed gejat beter is dan slecht 
bedacht. En waarom de game nooit belangrijker mag 
zijn dan de inhoud en hoe je daarvoor zorgt.

Smartphone students? Smartphone teaching! Ard Jacobs & Eric van Gennip Knowingo Een handige app om studenten on-the-go te laten 
studeren.

Alle Studenten zijn vaak smartphone-slimmer dan wij. Met 
deze uitdagende smartphone game daag je ze uit om 
jouw hoorcollege nog vóór ze thuis zijn van buiten te 
kennen.

We laten je zelf ervaren hoe je on-the-go snel en 
effectief leert dankzij de kunstmatige intelligentie en 
game elementen van Knowingo. Let op: Bring your 
smartphone!



Spelen met moeilijke onderwerpen Roos Scholten en Michael Ghebreab In de workshop ervaren deelnemers de kracht van 
dilemmagames als gespreksstarter.

Inzicht in hoe je een dilemmagame kan inzetten 
binnen onderwijs en hoe een gedeelde ervaring zorgt 
voor meer diepgang in je gesprekken.

vo en mbo Interactief en inspirerend Leren door te ervaren. Door zelf een dilemmagame te 
ervaren krijg je inzicht in hoe deze werkt en voor wat je 
deze allemaal in kan zetten.

Spelmeesters Sander de Neef

Tips voor inspirerende en begrijpbare leermomenten. Erik van Haren Spelenderwijs begrijpend leren toepassen om te 
inspireren en te motiveren.

Handvatten om spelenderwijs leren in te zetten tijdens 
de les. Aansluitend op het curriculum, zonder daarbij 
kostbare tijd te verliezen.

zowel PO als VO (onderbouw én bovenbouw) Inspiratie op te doen met het inzetten van spelvormen 
waarmee inzicht wordt vergroot. (vakinhoudelijk).
Handvatten om spelvormen in te zetten tijdens een les 
zonder kostbare lestijd te verliezen.(vakdidactisch).

- Manieren om op een effectieve wijze inspirerende 
materialen in te kunnen zetten tijdens een les.
- Nuttige vragen stellen waarmee het leerrendement 
tijdens spelen vergroot.

Yo! doe mij ook zo'n game! Riëtte Dekkers Hoe begin je met ontwerpen? Een workshop over 
verwachtingen en de eerste stappen in het vertalen 
van de leervraag naar een spelconcept

Inspiratie over de aanpak van een aantal 
praktijkvoorbeelden van serious games bij een 
(overheids)organisatie. En afhankelijk van jouw eigen 
vraag neem je concrete tips of suggesties mee.

Iedereen Ik werk als adviseur leren en ontwikkelen aan serious 
games bij de ministeries van LNV en EZK. In deze 
workshop deel ik inzichten uit mijn werk hoe ik om 
ga met vragen van medewerkers van het ministerie 
“of het onderwerp waar ze aan werken vergamed 
kan worden”😊 . 
Loop je zelf rond met een vergelijkbare vraag, neem 
deze gerust mee dan maken we in de workshop een 
start.

Hoe begin je met het ontwikkelen van een spel ? 
Welke onderwerpen lenen zich voor een spel? 
Wanneer kies je waarvoor? 


