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1. Triadic Game Design (Harteveld, 2011) 
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Harteveld, C. (2011). Triadic game design: balancing reality, 
meaning and play. London: Springer-Verlag.  



2. Four-dimensional framework (De Freitas et al., 2010) 
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De Freitas, S., Rebolledo-Mendez, G., Liarokapis, F. Magoulas, G. 
& Poulovassilis A. (2010). Learning as immersive experiences: 
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British Journal of Educational Technology, 41 (1), 69-85  



3. Emergo methodiek (Nadolski, et al., 2008) 
 

Case delivery

Data entry development

Case development

Data entry initialisation

Data entry development

Data entry ‘the brain’

Data entry ‘the flesh’

Data entry ‘the bones’

Case management 
make case

Design 
Student-Portal

Scripting 
(conditions, constraints 

& actions)

Design
Empack

Design 
locations

Components
initialisation

Design 
Tasks

Design
characters/roles

Design
Object states

Design
Sources

Design 
e-messages

Design 
Announcements

Design 
Conversations

Design 
Selections

Itembank

Design 
Tests

Case management 
check case

Design
Staff-Portal

Case runmanagement

START

RUN

Design
GoogleMap

Case development

Case delivery

Case scenario

Case idea

Case evaluation

Ontwerpmodellen voor educatieve games  

Nadolski, R. J., Hummel, H. G. K., Van den Brink, H. J, Hoefakker, R., 
Slootmaker, A., Kurvers, H., & Storm, J. (2008). EMERGO: methodology 
and toolkit for efficient development of serious games in higher 
education. Simulations & Gaming, 39(3), 338-352   



4. 100 Lenses (Schell, 2008) 
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Schell, J. (2008). The art of game design: A book of lenses. 

Burlington, MA:Morgan Kaufmann Publishers. 



Nadelen 
• Generiek (leerdoelen-neutraal, pedagogisch-neutraal) 
• Moeilijk in gebruik 
• Beperkt onderzocht 
  

 

 (oplossing) 4C-ID model  
• Specifiek (complexe vaardigheden, guided discovery) [vgl. games!] 
• Eenvoudiger in gebruik 
• Uitgebreid onderzocht  
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4C-ID model – de vier componenten  

Van Merriënboer, J.J.G, & Kirschner, P.A. 
(2007). Ten Steps to Complex Learning:  
A Systematic Approach to Four-Component 
Instructional Design. Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum 



4C-ID model – de tien stappen  
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Ideale situatie voor evaluatie games en 4C-ID  



Reversed engineering evaluatie games en 4C-ID  



4C-ID om vrij eenvoudig naar games (+ inbedding) te kijken 
- Bereikt de game diens doel? 

Feitelijke situatie voor evaluatie games en 4C-ID  



1. Enercities (www.enercities.eu) 
2. First aid (http://first-aid-game.e-ucm.es) 
3. Werk Woord! 

Taak – evalueer een bestaande game (formulier) 

http://www.enercities.eu/�
http://first-aid-game.e-ucm.es/�


?vragen? 



Dank u voor uw aandacht … 

rob.nadolski@ou.nl   
 
EMERGO: 
www.emergo.cc      OF         http://www.openu.nl/emergo 
4C-ID (ten steps): 
www.tensteps.info   OF   http://www/openu.nl/opo 
GALA: 
www.galanoe.eu 
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