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Samenvatting  

Het doel van het onderzoek is bestuderen of studenten de beroepsvaardigheid “netwerken” 

leren door het spelen van een simulatiegame in een natuurgetrouwe leeromgeving, vergelijken 

met studenten die klassikaal frontaal worden gedoceerd. Daarbij werd bestudeerd of 

vooropleiding invloed heeft op de leerresultaten. Doordat de 77 participanten van het 

Scheepvaart en Transport College niet willekeurig zijn toebedeeld aan de condities, werd een 

quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd. Om het effect van serious games, intrinsieke 

motivatie, self-efficacy en self-assessment op een systematische en gestandaardiseerde manier 

te meten, is het “Game-based learning evaluation model” gebruikt. Voor het meten van leer-

/transferresultaten is een kennistest geconstrueerd en een bestaande praktijktest aangepast en 

ingezet. Tot slot beoordeelden studenten zichzelf op gedragsindicatoren behorende bij de 

kwalificatie Coördinator/Manager Havenlogistiek en middels de “Focused Networking Self-

Appraisal Questionnaire”. Geslacht, simulatie onderwijs en vooropleiding uitgezonderd, 

verschilden de groepen niet significant van elkaar betreffende de persoonskenmerken. Er zijn 

geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen betreffende de leerresultaten en 

meeste leerkenmerken, met uitzondering van effort en self-efficacy. De experimentele groep 

scoorde hoger op beide leerkenmerken. Daarnaast scoorde de experimentele groep significant 

hoger op de resultaten van de kennistest en de les-/gamekenmerken feedback, controle en 

rules en goals. Tot slot blijkt uit de voormeting dat vooropleiding geen invloed heeft op de 

leerresultaten. Ondanks dat er geen verschillen zijn in de leerresultaten, laten de resultaten van 

de onafhankelijke t-toets bij de praktijktoets zien dat studenten die de simulatiegame 

Networkcase hebben gespeeld betere transferresultaten hadden dan studenten in de 

controlegroep.  

Keywords: leerresultaat, transferresultaat, simulatiegame, simulatie onderwijs, 

middelbaar beroepsonderwijs  
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Summary  

The purpose of this research is to study whether students learn “networking skills” by playing a 

simulationgame in a realistic learning environment, compared to students taught classical 

frontal. Additionally, it was studied whether prior education affects learning outcomes. Because 

the 77 participants of the “Scheepvaart en Transport College” (STC) were not randomly 

assigned to the conditions, a quasi-experimental study was conducted. To measure the effect of 

serious games, intrinsic motivation, self-efficacy and self-assessment in a systematic and 

standardized way, the "Game-based learning evaluation model" was used. To measure 

learning/transfer outcomes, a knowledge test was constructed and an existing practical test was 

modified and used. Finally, students assessed themselves on behavioural indicator 

qualifications of the Port Logistics Coordinator/Manager and the “Focused Networking Self-

Appraisal Questionnaire”. Excluding gender, simulation education and prior education, the 

groups did not differ significantly regarding personal characteristics. No significant differences 

were found between the groups regarding learning outcomes and most learning characteristics, 

except for effort and self-efficacy. The experimental group scored significantly higher on both 

learning characteristics. Additionally, the experimental group scored significantly higher on the 

knowledge test results and lesson/game characteristics feedback, control and rules and goals. 

Finally, the pretest shows that prior education did not affect students' learning outcomes. 

Despite no differences in learning outcomes, the results of the independent t-test in the practical 

test show that students who played the simulationgame Networkcase had better transfer 

outcomes than students in the control group. 

Keywords: learning outcome, transfer outcome, simulationgame, simulation education, 

secondary vocational education 
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Experimenteel onderzoek naar de effecten van simulatiegame Networkcase op de 

leer- en transferresultaten van tweedejaars studenten Havenlogistiek aan het 

Scheepvaart en Transportcollege 

 

1. Inleiding 

Een groep onderwijsverzorgers van op het Scheepvaart en Transportcollege (STC) vindt 

klassikaal frontaal onderwijs bij het vak Economie effectiever voor de leerresultaten, terwijl een 

andere groep onderwijsverzorgers aangeeft dat het inbedden van simulaties leidt tot een betere 

voorbereiding op de beroepspraktijk (persoonlijke communicatie, juni 2020).” 

Dit baseren zij op de leerresultaten van het vak Ketensimulator (persoonlijke 

communicatie, juni 2020), waarbij studenten de gehele logistieke keten simuleren bij 

goederentransport. Hierdoor leggen studenten verbanden met andere vakken en de 

beroepspraktijk en verbeteren zowel de leerresultaten als de transfer naar de beroepspraktijk 

(Gegenfurtner et al., 2014; Ter Vrugte et al., 2015). 

Volgens de eerste groep onderwijsverzorgers is de klassikaal frontale 

onderwijsmethode, waarbij structuur en sturing vanuit de omgeving leidend is, wat adolescenten 

nodig hebben om tot leren komen (Gogtay et al., 2004; Meijs, 2017). Adolescenten maken 

keuzes op basis van emoties en prikkels en overzien hierbij niet de consequenties van hun 

keuzes (Anderson, 2010; Gogtay et al., 2004). De autonomie en keuzevrijheid die de simulaties 

vereisen zouden nog een moeilijk punt zijn voor deze studenten. 

Desondanks geven de studenten aan het vak Economie erg moeilijk te vinden. 

Onderzoek van de Onderwijsinspectie (2018) bevestigt dat STC-studenten door de klassikaal 

frontale wijze van doceren onvoldoende actief en betrokken zijn bij de lessen Economie. 

Daarnaast worden studenten onvoldoende voorbereid voor de beroepspraktijk bij het voeren 

van netwerkgesprekken, omdat veel studenten de formatieve toetsen over het voeren van een 

netwerkgesprek niet maken. 
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Het doel van het onderzoek is bestuderen of studenten de beroepsvaardigheid 

“netwerken” aanleren door het spelen van een simulatiegame in een natuurgetrouwe 

leeromgeving, in vergelijking met studenten die deze vaardigheid klassikaal frontaal krijgen 

gedoceerd. 

1.1 Theoretische Kader 

Het is binnen het constructivisme belangrijk dat geleerd wordt vanuit een betekenisvolle, 

authentieke context (Valcke, 2017). Door het opdoen van ervaringen binnen deze context wordt 

nieuwe kennis geconstrueerd. Deze opgedane kennis is persoonsgebonden. Het leren is een 

actief, constructief, doelgericht en een zelfregulerend proces. De lerende is verantwoordelijk 

voor dit leerproces, maar samenwerken met anderen staat wel centraal (Woolfolk et al., 2008). 

Hierbij speelt de docent een belangrijke rol, gezien de wijze van lesgeven activerend van opzet 

zou moeten zijn in plaats van klassikaal frontaal. Uit onderzoek blijk dat het bieden van 

activerend onderwijs tot beter leerresultaat kunnen leiden dan klassikaal frontaal lesgeven (De-

Marcos et al., 2014; Michael, 2006). Serious games, simulaties en simulatiegames kunnen als 

medium worden gebruikt om actief, betekenisvol onderwijs te geven (Rubin-Vaughan et al., 

2011; Shute & Ke, 2012).  

1.1.1 Serious Games, Simulaties en Simulatiegames 

1.1.1.1 Serious Games. Een serious game is een spel dat is ontworpen voor een 

primair doel dat verder gaat dan enkel amusement en educatieve inhoud combineert met 

gameplay, door integratie van leerdoelen in een game-achtige omgeving en waar individueel, 

plaats- en tijdonafhankelijke inzet bijdragen aan onderwijs op maat en flexibel leren (Larson, 

2020; SURFnet, 2016; Thillainathan & Leimeister, 2014). Door het combineren van de 

leerdoelen met een spelelement, bevorderen serious games de leer- en prestatiemotivatie van 

de gebruikers (Shute & Ke, 2012). Bovendien genereert en verhoogt de interactie met het spel 

procedurele kennis en zorgt ervoor dat gebruikers kennis en vaardigheden kunnen oefenen 

(Ahrens, 2015; Lachner & Nückles, 2015; Thillainathan & Leimeister, 2014).  
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1.1.1.2 Simulaties. Simulaties bieden een omgeving die actieve betrokkenheid vraagt 

en ruime gelegenheid tot reageren op voortdurend veranderende omstandigheden (Southgate 

et al., 2017). Het doel van simulaties is om het gewenste proces, de procedure of dde 

vaardigheden in een gecontroleerde omgeving te oefenen (Keskitalo, 2012). Bij een simulatie 

zorgt de verscheidenheid van de selectief interactieve, natuurgetrouwe omgeving voor zeer 

effectieve leerervaringen (Becker, 2005), waarbij studenten in hun eigen tempo en niveau leren 

en aan den lijve ervaren wat het effect is van hun handelen (Asal & Kratoville, 2013; Sierra, 

2020), zonder risico’s voor echte mensen, omgevingen of eigendommen (Damewood, 2016). 

Ook stelt het hen in staat om de informatie die zij hebben geleerd toe te passen in het 

beroepenveld (Damewood, 2016; Proulx et al., 2017). 

1.1.1.3 Simulatiegames. Gamification en simulatiegames zijn begrippen die nauw met 

elkaar verband houden. Gamification is een term die duidt op het gebruik van gamedesign-

elementen en gamemechanismen in contexten buiten games (Domínguez et al., 2013; Prince, 

2013). Simulatiegames combineren de competitieve elementen van een game met het 

nagebootste model van de realiteit in de vorm van een spel voor verschillende doeleinden, 

zoals opleiding, analyse of voorspelling (Narayanasamy et al., 2006; Sauvé et al., 2007; 

Sitzmann, 2011).  

Door gebruik te maken van de nieuwste simulatie- en visualisatietechnologieën leiden 

simulatiegames tot meer begrip en inzicht in de lesstof en zijn in staat om de ervaring van de 

speler te contextualiseren in uitdagende, realistische omgevingen, bedoeld om gedrag aan te 

leren of veranderen. Studenten worden aangezet worden tot actief en zelfregulerend leren 

(Bergeron, 2006; Connolly et al., 2012; De-Marcos et al., 2014; Kim, 2015; Shute & Ke, 2012; 

SURFnet, 2016; Thillainathan & Leimeister, 2014; Van Rooij et al., 2010) en raken betrokken bij 

een activiteit die hen dwingt na te denken over ideeën en de toepassing hiervan (De-Marcos et 

al., 2014). Deze vaardigheid moeten studenten echter leren. Dat kan door “te doen”. 
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De groei in populariteit van simulatiegames binnen trainingsomgevingen (Kallestrup, 

2018; Kim, 2015), heeft te maken met twee veronderstellingen. Allereerst, zouden ze tot hogere 

motivatie leiden en tot een betere transfer van vaardigheden dan traditionele (klassikale) 

leermethoden (Burguillo, 2010; Cagiltay et al., 2015). Daarnaast is abstracte leerstof beter te 

visualiseren en praktisch toepasbaar voor studenten, waarbij leeromgevingen veranderd 

kunnen worden. Hierdoor kan een situatie gecreëerd worden die de studenten in staat stelt zich 

volledig onder te dompelen in een real-world situatie (Oprins et al., 2013; Usherwood, 2014). Dit 

in tegenstelling tot het alleen vanuit een theoretisch perspectief laten bestuderen van de 

gewenste stof. Bij effectieve simulaties zijn studenten in staat de simulaties te gebruiken als een 

methode om de theorieën te beoordelen en de lessen uit de simulaties toe te passen op de 

huidige gebeurtenissen (Asal & Kratoville, 2013). 

Ondanks de groei in populariteit van simulatiegames, blijkt uit onderzoeken van 

Baartman en De Bruijn (2011) en Veen en Jacobs (2005) dat er nog steeds een kloof is tussen 

wat er wordt geleerd en wat er van competente beroepsbeoefenaars wordt gevraagd. 

1.1.2 Simulatiegame Networkcase 

Bij de simulatiegame Networkcase worden de competitieve elementen van een game 

nagebootst en helpen de gesimuleerde activiteiten de studenten bij het vak Economie, doordat 

zij theoretische kennis gebruiken om echte problemen op te lossen (Ray, 2018). Daarnaast 

kunnen de moderne, studentgerichte taken bijdragen aan de ontwikkeling van 

redeneervaardigheden van de studenten, in plaats van zich alleen te richten op feitelijke kennis 

en routinematige probleemoplossende vaardigheden (Bietenbeck, 2014). Tot slot kan het door 

het simuleren van de complexe dagelijkse praktijk, de betrokkenheid van de studenten 

bevorderen en hen helpen inzicht te verwerven hoe theoretische kennis en onderzoek kan 

worden toegepast om problemen in de echte wereld op te lossen (Bijsmans & Schakel, 2018; 

Vereijken et al., 2018). 
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Bij deze multi-user game, waarbij met de software van de STC Transport Chain 

Simulator® een simulator is gebouwd, kan de simulatie Networkcase geactiveerd worden. In 

deze simulatiegame leren studenten in een veilige leeromgeving te netwerken (vaardigheid) via 

verschillende (social media) kanalen. Ook leren zij hoe zij een zakelijk netwerk kunnen 

opbouwen en de zakelijke relaties kunnen onderhouden. De verschillende bedrijfsaccounts, 

zoals een website, STC Link, STC Face en STC Tweet, dienen studenten eerst zelf volledig aan 

te maken. Hierna dienen zij via de verschillende kanalen een marketingcampagne na te 

bootsen. Alle mogelijkheden die de echte sites: LinkedIn, Facebook en Twitter bieden, zijn in de 

simulatiegame ook mogelijk. Studenten kunnen elkaar echt volgen, reageren op elkaars 

content, privé chatten met elkaar en elkaars berichten “liken” en/of “delen”. 

Aan de hand van individueel verrichte handelingen, zoals (a) het opbouwen van een 

netwerk; (b) maken en plaatsen van relevant (bedrijfs)content: persbericht, mission statement, 

bedrijfsvisie (branding) en promotie; (c) inhoudelijk en persoonlijk het gesprek aangaan met 

contacten in het netwerk in verband met een hulpvraag en (d) aftersales (actieve deelname), 

krijgen studenten feedback en kunnen zij gedurende de simulatiegame punten behalen (score; 

feedback en uitdaging), weergegeven in Figuur 1. Door deze actieve rol worden studenten 

getriggerd en zijn zij zich bewust van hun eigen leerproces (Lebesque et al., 2020).  

Naast punten voor content, kunnen studenten ook punten verdienen met het actief 

verwerken van de feedback. Het aantal behaalde punten leidt tot het behalen van verschillende 

badges (uitdaging). Op deze wijze krijgen studenten een beter beeld van de gevolgen die 

bepaalde acties in de praktijk zouden kunnen betekenen en leren zij van hun eerdere acties 

(Lebesque et al., 2020). Bij afronding van de simulatiegame corresponderen de verschillende 

badges met een score en cijfer voor de simulatiegame (motivatie). 

De moeilijkheidsniveaus van de simulatiegame zijn respectievelijk beginner, gevorderd, 

expert en professional (uitdaging). De studenten doorlopen de simulatiegame eerst als beginner 

op individuele basis. Vervolgens dienen zij als gevorderde in groepsverband de simulatiegame 
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te doorlopen (flow en betrokkenheid). Als werknemers van verschillende dochtermaatschappijen 

van een cargadoorsbedrijf, dienen zij dan gezamenlijk en in overleg (interactie) een 

marketingcampagne na te bootsen voor de moedermaatschappij. Hierbij dienen zij naast 

geschreven content ook audiovisueel content in te zetten. Deze interactie levert een bijdrage 

aan het leerproces (Lebesque et al., 2020). Doordat er een beroep wordt gedaan op het 

zelfregulerend vermogen van studenten, kunnen zij de ruimte en uitdaging binnen de 

realistische praktijkopdrachten goed benutten en komen zij tot leren komen (Freeman et al., 

2014; Prince, 2004; Ryan & Deci, 2000b). 

 

Figuur 1  

Social Media Kanaal Met Geplaatst Content, Scores en Loves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot. Overgenomen van destijds lopende sessie simulatiegame Networkcase, STC Transport 

Chain Simulator® (persoonlijke communicatie, 12 april 2021). Deze sessie is op het moment 

niet meer actief, waardoor aanpassingen met betrekking tot de foto niet meer mogelijk is. 
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Door de toenemende moeilijkheidsgraad en de specifieke doelen, wordt geprobeerd 

studenten te stimuleren om hun best te doen. Ook dienen zij gebruik te maken van de 

messaging mogelijkheden en inhoudelijk, relevant en gevarieerd te reageren op content van 

contacten in het netwerk (interactie). Tot slot dienen studenten onderling elkaars berichten te 

“liken” (loves). Deze balans tussen de moeilijkheidsgraad van een taak en de specifieke 

vaardigheden van de persoon in kwestie, maakt flow en betrokkenheid mogelijk (Schilt et al., 

2013). Met de niveaus expert en professional gaan de studenten in de volgende leerjaren aan 

de slag.  

1.1.3 Leerresultaat 

Leerresultaten bepalen wat een lerende verwacht wordt te kennen, begrijpen of doen 

(Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren, 2015). De focus ligt dus op wat een lerende heeft 

bereikt in plaats van op de leerinhoud die is onderwezen. Leerresultaten focussen daarnaast op 

hetgeen de lerende aantoont na voltooiing van het leerproces. 

Er kunnen verschillende soorten leerresultaten worden onderscheiden, namelijk op 

kwalificatieniveau en op moduleniveau (Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren, 2015). Op 

kwalificatieniveau zijn dit enerzijds de daadwerkelijke leerresultaten die gedurende de 

kwalificatie of het programma kunnen worden geëxamineerd bij de lerende. Anderzijds zijn het 

gewenste resultaten die behaald moeten worden aan het eind van een leerproces, om te 

kunnen stellen dat het leerproces met een goed resultaat is afgelegd. Leerresultaten op 

kwalificatieniveau kunnen meer zijn dan alleen de optelsom van de verschillende module-

leerresultaten. Op moduleniveau zijn de leerresultaten specifiek, beschrijven deze waartoe de 

lerende na het afronden van de module in staat is en bepalen de inhoud en beoordeling van 

elke afzonderlijke module (Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren, 2015). 

In dit onderzoek gaat het om leerresultaten op moduleniveau waarbij gemeten wordt wat 

de studenten kennen, tonen hoe ze deze kennis in verschillende situaties cognitief kunnen 

toepassen en het integreren van verschillende soorten kennis, zoals bijvoorbeeld theoretische 
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kennis, kennis van de werkprocessen en praktische kennis over de aan te leren vaardigheid 

(Rauner, 2007; Sultana, 2009; Zitter & Hoeve, 2012). De beheersing op dit niveau van “kennen” 

is nodig om het resultaat op niveau van “handelen” aan te tonen en/of te realiseren. Dit 

leerresultaat wordt uitgedrukt in een leerprestatie, namelijk de score die studenten behalen voor 

de hands-off toets en het self-assessment die bij serious games gemeten wordt met de 

vragenlijst van Oprins et al. (2013). Hoe hoger deze scores, hoe groter het leerresultaat en de 

mogelijke positieve transfer. 

1.1.4 Transfer 

In vele opzichten is overdracht van het geleerde (transfer) het meest belangrijke in een 

opleiding. Hoe effectief een instructie ook is, als aangeleerd gedrag of een aangeleerde 

vaardigheid niet wordt overgedragen naar een relevante toepassingscontext, dan is de 

instructie mislukt (Akkerman & Bakker, 2012). De invulling die aan transfer gegeven wordt, 

verschilt per auteur. Volgens Wexley en Latham (1991) is transfer de mate waarin individuen in 

hun werk gebruik maken van hetgeen ze in een opleidingssituatie hebben geleerd. Calais’ 

(2006) omschrijving van transfer is de toepassing van wat we in het verleden hebben geleerd in 

zowel vergelijkbare als nieuwe situaties. Volgens Thorndike bepaalt de gelijkenis tussen twee 

situaties de mate waarin informatie die is geleerd in de ene situatie (trainingssituatie), 

overgedragen zal worden naar een andere situatie (toepassingscontext; Bransford & Schwartz, 

1999; Eraut, 2004; Geary et al., 2019). Hoe meer de situaties op elkaar lijken waarin het eerder 

geleerde toegepast moet worden, hoe groter de hoeveelheid informatie die overgedragen zal 

worden (near transfer). Bij elke soortgelijke situatie of taak wordt vervolgens de gevraagde 

handeling automatisch volbracht.  

Volgens Van Oers (1998) is transfer een continu proces. Het eerder in een situatie 

geleerde toepassen in een andere situatie, vraagt erom om overeenkomsten en verschillen te 

onderscheiden tussen de taken. Om de context te kunnen herstructureren, dienen mensen 

mentale modellen (schema’s) te bouwen van relaties tussen de taken (Akkerman & Bakker, 
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2012; Baartman & De Bruijn, 2011; Goldstone & Day, 2012). Routine transfer vergt volgens 

Schwartz et al. (2012) het coördineren van deze schema’s in nieuwe situaties. Er is sprake van 

far transfer wanneer vaardigheden en kennis worden toegepast en uitgebouwd in situaties die 

veranderen. De toepassing van de vaardigheid hangt af van de situatie en wordt per situatie 

ingeschat en afhankelijk van de eisen anders uitgevoerd (Goldstone & Day, 2012; Lobato, 2012; 

Perkins & Salomon, 2012; Schwartz et al., 2012; Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003). Reeds 

verworven kennis wordt hierdoor op een hoger niveau gebracht.  

In dit onderzoek wordt transfer gezien als in hoe goed de studenten het gedurende de 

opleiding geleerde kunnen toepassen in vergelijkbare en nieuwe situaties. Wanneer studenten 

actief betrokken zijn bij het interpreteren van nieuwe situaties, kan zowel near als far transfer op 

verschillende manieren plaatsvinden (Goldstone & Day, (2012). Aan het einde van de 

lesperiode dienen de studenten in beide groepen een praktijktoets af te leggen, namelijk het 

voeren van een netwerkgesprek. Bij dit netwerkgesprek is er sprake van een nieuwe situatie, 

zoals bedoeld wordt door Schwartz et al. (2012), waarin de studenten de aangeleerde 

vaardigheid ten uitvoer brengen. Met de score van de praktijktoets wordt in dit onderzoek 

transfer gemeten. 

Door vooropleiding zou mogelijk reeds kennis bewust of onbewust aanwezig kunnen zijn in 

iemands geheugen. In dit onderzoek is er middels een chi-kwadraat toets bestudeerd of de 

groepen betreffende vooropleiding van elkaar verschillen en of dit een invloed heeft op de 

gemiddelde leerresultaten van de studenten (t-toets). 

1.1.5 Gamekenmerken en Leerkenmerken 

1.1.5.1 Gamekenmerken. Het matchen van de typische gamekarakteristieken met de 

gewenste leeruitkomsten is essentieel bij simulaties. Daarom is het belangrijk te begrijpen hoe 

verschillende gameelementen kunnen bijdragen aan het effectief faciliteren van leren (Arnab et 

al., 2015). Het leer- gamemechanismemodel van Lim et al. (2013), geëvalueerd in Proulx et al. 

(2017) is gebruikt als hulpmiddel voor de analyse van de simulatiegame Networkcase. Figuur 2 
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toont dit kernachtig model waar speelse elementen gelinkt zijn aan pedagogische 

doelstellingen, gerelateerd aan de acties van de speler(s). 

 

Figuur 2 

Raamwerk Leer- Gamemechanismemodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot. Overgenomen van “Learning Mechanics and Game Mechanics Under the Perspective of 

Self-Determination Theory to Foster Motivation in Digital Game Based Learning”, door J.-N. 

Proulx, M. Romero, and S. Arnab, 2017, Simulation & Gaming, 48(1), p. 89 

(https://doi.org/10.1177/1046878116674399). 

 

https://doi.org/10.1177/1046878116674399
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In Figuur 2 worden de mechanismen getoond die zowel leren als gamen ondersteunen 

en als abstract en concreet worden beschouwd (Arnab et al., 2015; Proulx et al., 2017).  

De redenering achter dit raamwerk is het identificeren en analyseren van game- en 

leermechanismen. Het doel hiervan is het ondersteunen van de game-ervaring en 

leeractiviteiten en het potentieel ondersteunen van motivatie (Proulx et al., 2017), die uit 

verschillende soorten bestaat. 

Voor de analyse van de simulatiegame Networkcase is het “Leer- en Gamechanisme 

model” (LM-GM; Oprins et al., 2015) gebruikt. Schema 1 geeft de analyse weer, tabel 1 

definieert de kenmerken, van de leer- en gamemechanisme van de simulatiegame 

Networkcase. Deze analyse maakt inzichtelijk welke gamemechanismen de game-ervaring 

ondersteunen en op welke wijze ze gelinkt worden aan pedagogische doelstellingen 

(leermechanismen). Uit deze analyse blijkt dat de simulatiegame Networkcase is ontworpen met 

leer- en gamemechanismes die effectief leren stimuleren (Hoogveld et al., 2017; Van der Neut 

& Vink, 2015). Maar leidt dit dan ook tot betere leerresultaten? 

 

Schema 1 

De LM-GM Analyse Gebaseerd op de Simulatiegame Networkcase 

LM-GM Analyse Implementatie Leermechanisme Beschrijving 

Levels  
 
Actieve 
deelname 

De verschillende levels in 
de simulatiegame die 

door de student dienen 
te worden doorlopen. 

Action, 
Task 

Voorbeeld: student start 
met de uit te voeren 

acties als beginner. Na 
afronding van dit level, 

gaat student verder met 
het volgende level: 

gevorderd en voert de 
daarbij behorende acties 

uit. Eerst individueel 
daarna in 

groepsverband. 
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LM-GM Analyse Implementatie Leermechanisme Beschrijving 

Story,  
Roleplaying,  
Participation, 
Behavioural  

momentum 
 

Actieve 
deelname,  

Uitdaging 

Vanuit de rol van 
cargadoor en het eigen 

marktsegment via 
verschillende (social) 
media kanalen een 

marketingcampagne 
nabootsen. Repeterende 
spelervaring bekrachtigt 

verandering van het 
gedrag van de student. 

Repetition, 
Simulation, 

Imitation 

Voorbeeld: student dient 
verschillende (social) 
media kanalen aan te 
maken voor de eigen 

vestiging en per kanaal 
content te creëren en 

plaatsen voor het eigen 
marktsegment. 

Vervolgens wordt dit na 
onderling overleg in 
groepsverband ook 

gedaan voor de 
moedermaatschappij. 
Gedragsverandering 
vindt plaats vanwege 

dezelfde spelervaring op 
meerdere niveaus. 

Realism 
 

Actieve  
deelname,  

Interactie, 
Betrokkenheid en 

flow 

Student is actief bezig 
met de leertaak op 

cognitief niveau, door het 
spelen van de 
simulatiegame.  
Het realistische 

natuurgetrouwe karakter 
van de simulatie 

omgeving verhoogt de 
betrokkenheid. 

Collaboration, 
Cooperation, 

Explore 

Voorbeeld: student 
doorloopt de 

simulatiegame als starter 
individueel. 

Daarna dienen de 
studenten de 

simulatiegame in 
groepsverband te 

doorlopen. 

Responsibility,  
Challenge,  
Action Points, 
Motivation, 
Assessment, 
Feedback, 
Rewards/Penalties,  
 

Uitdaging,  
Feedback, 
Interactie, 
Betrokkenheid en  

flow,  
Motivatie 

Student benut en 
ontwikkelt eigen 

capaciteiten door het 
spelen van de 
simulatiegame 

(zelfsturing). Na elk 
onderdeel krijgt student 

een overzicht van de 
behaalde scores en de 
gekregen feedback. De 
scores corresponderen 

met rewards, welke 
corresponderen met een 

uiteindelijk resultaat. 

Ownership, 
Motivation, 
Feedback, 

Assessment, 
Status, 

Competition, 
Discover, 
Incentive 

Voorbeeld: Student 
vergaart nieuwe kennis 
en wordt vaardig door 
het zelf opdoen van 

ervaringen, het maken 
van fouten en door 

nieuwe feiten en relaties 
te ontdekken (kennis en 

concepten). Na elk 
afgerond onderdeel, 

krijgt student feedback 
en punten: score 

(docent) en loves/shares/ 
retweets (mede-

studenten). De score kan 
verbeterd worden door 

verwerking van de 
feedback. Aan de hand 

van de score kan student 
verschillende badges 

behalen, die resulteren in 
een uiteindelijk cijfer. 
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Tabel 1  

Definities Kenmerken Simulatiegame Networkcase 

Kenmerk Beschrijving 

Action Handeling 
Action Points Score voor handeling 
Assessment Prestatiemeting 

Behavioural momentum Gedragsverandering 
Challenge Uitdaging 

Collaboration Samenwerking 
Cooperation Samenwerking 
Competition Competitie 

Explore Ontdekken 
Feedback Terugkoppeling 
Imitation Imitatie 
Incentive Stimulans 
Levels Niveau 

Motivation Motivatie 
Ownership Eigenaarschap 

Participation Deelname 
Realism Realistisch, natuurgetrouw 

Repetition Herhaling 
Responsibility Verantwoordelijkheid 

Rewards/Penalties Beloningen/Straf 
Roleplaying Rollenspel 
Simulation Simulatie 

Status Status 
Story Verhaal 
Task Taak, opdracht 

Noot. Overgenomen van de simulatiegame Networkcase (persoonlijke communicatie, 1 

december 2021). 

 

1.1.5.2 Motivatie, Self-efficacy (Leerkenmerken) en Autonomie.  

De zelfdeterminatietheorie gaat uit van verschillende soorten motivatie: amotivatie, 

verschillen type extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. De verschillende soorten motivatie 

zijn gebaeerd op verschillende redenen die een actie doen ontstaan (Ryan & Deci, 2000b; Van 

den Broeck et al., 2009). Amotivatie is gebrek aan motivatie. Bij extrinsieke motivatie wordt het 

gedrag vertoond omdat de activiteit leidt naar een bepaalde uitkomst. Gecontroleerde motivatie 

komt voort uit gevoelens van druk, vanuit jezelf (geïntrojecteerd) of vanuit anderen (extern). 

Geidentificeerde, geintrojecteerde en extrinsieke motivatie zijn alle drie vormen van extrinsieke 
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motivatie. Bij intrinsieke motivatie is het uitvoeren van een activiteit interessant of leuk. Een 

belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen autonome motivatie en gecontroleerde motivatie. 

Bij autonome motivatie voeren studenen de activiteit vrijwillig uit, omdat zij het interessant 

vinden (intrinsieke motivatie) of persoonlijk belangrijk vinden (geïdentificeerde motivatie). 

Volgens de zelfdeterminantietheorie is autonome motivatie altijd kwalitatief beter is dan 

gecontroleerde motivatie. Als mensen kwalitatief gemotiveerd zijn dan presteren ze beter, 

omdat ze goed in hun vel zitten (Van den Broeck et al., 2016).  

Figuur 3 koppelt de zelfdetermintatietheorie van Ryan en Deci (2000b; zie Proulx et al., 

2017), de verschillende vormen van motivatie en het leer-gamemechanismemodel van Oprins 

et al. (2013, 2015), dat is ontstaan door een mix van de classificaties en is gebaseerd op de 

taxanomie van Bloom. De horizontale as geeft het continuüm weer van amotivatie als laagste 

vorm van motivatie, naar extrinsieke motivatie en eindigt met intrinsieke motivatie, als hoogste 

vorm van autonome motivatie. In de verticale as is het laatste kolom georganiseerd rond de 

taxonomie van Bloom, waarbij onthouden als laagste niveau van denkvaardigheden gezien 

moet worden en creëren als hoogste niveau. De centrale kolommen links laten de 

gamemechanismen zien en rechts de leermechanismen, behorende bij de potentiële extrinsieke 

en intrinsieke motivatie. 

Self-efficacy (zelf-effectiviteit) is de overtuiging over het eigen prestatievermogen in een 

bepaald domein of het geloof in het eigen kunnen (Bandura, 1997). In een prestatiecontext 

omvat dit het vertrouwen van studenten in hun cognitieve vaardigheden om te leren of de taak 

uit te voeren. 

Autonomie wordt door Ryan en Deci (2008, 2000a, 2000b) gedefinieerd als de 

keuzevrijheid in het handelen en komt volgens de motivatietheorieën van Montag en Hahn 

(2018) en van henzelf ook sterk naar voren als stimulans voor het leerproces. Het kiezen, 

erkennen van gevoelens en eigenaarschap zorgen voor een groter gevoel van autonomie 

(Patall et al., 2010; Thompson & Beymer, 2015).  
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Figuur 3 

Extrinsieke en Intrinsieke Motivatie Potentieel Corresponderend met Game- en 

Leermechanismen 

Noot. Overgenomen van “Learning Mechanics and Game Mechanics Under the Perspective of 

Self-Determination Theory to Foster Motivation in Digital Game Based Learning”, door J.-N. 

Proulx, M. Romero, and S. Arnab, 2017, Simulation & Gaming, 48(1), p. 92 

(https://doi.org/10.1177/1046878116674399). 

 

https://doi.org/10.1177/1046878116674399
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Het ondersteunen van autonomie kan volgens Deci en Ryan (2008) en Black en Deci 

(2000) onder andere leiden tot een verhoogde (intrinsieke) motivatie. Om die reden zou de 

docent-gecentreerde aanpak meer moeten verschuiven naar een student-gecentreerde aanpak 

waarbij studenten meer invloed hebben op hun eigen leerproces. 

Wastiau et al. (2009) en Woolfolk et al. (2008) bevestigen dat activerende, autonomie 

ondersteunende didactische werkvormen, kunnen leiden tot verhoging van de intrinsieke 

motivatie. Deze motivatie komt mede voort uit het gevoel van zelfcontrole (autonomie) dat wordt 

ervaren over het leerproces (Black & Deci, 2000; Kostons et al., 2014; Van den Berg & Simons, 

2007), waarbij docenten coach van het leerproces zijn en geen kennisoverdrager. Volgens 

verschillende onderzoeken zorgt autonomie voor hogere intrinsieke motivatie, wat vervolgens 

zorgt voor betere leerresultaten (De-Marcos et al., 2014; Michael, 2006; Ryan & Deci, 2000b; 

Su & Cheng, 2015). 

1.1.6 Huidige Studie: Vraagstelling en Hypotheses 

Het inzetten van simulatiegames is een middel om de overgang van het onderwijs naar 

de beroepspraktijk optimaler te kunnen faciliteren, waardoor studenten beter voorbereid zijn op 

de beroepspraktijk (Zitter & Hoeve, 2012). Het doel van het onderzoek is middels een 

experiment bestuderen of studenten de beroepsvaardigheid ‘“Netwerken” aanleren door het 

spelen van een simulatiegame in een natuurgetrouwe leeromgeving. Hierdoor zijn deze 

studenten mogelijk beter voorbereid op de beroepspraktijk wanneer vergeleken met studenten 

die op traditionele wijze klassikaal frontaal gedoceerd worden. Ook werd er bestudeerd of 

vooropleiding effect heeft op de leerresultaten. Het leerdoel voor het project Networkcase, is: 

”contact leggen en het zorgvuldig onderhouden van een netwerk door regelmatig en proactief 

contact te zoeken met relaties en (potentiële) klanten” (Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, 2015b, 2015a).  

De centrale vraag in dit onderzoek is: “Welke effecten heeft de simulatiegame 

Networkcase op de leer- en transferresultaten van tweedejaars studenten Havenlogistiek aan 
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het STC bij het aanleren van de vaardigheid ”Netwerken”, wanneer deze worden vergeleken 

met klassikaal frontaal doceren?” Deze vraag is opgedeeld in verschillende deelvragen.  

Deelvraag 1: “Leidt de simulatiegame Networkcase tot betere leerresultaten dan 

klassikaal frontaal onderwijs?” 

Hypothese 1: “Studenten die simulatie onderwijs hebben gevolgd, hebben door de 

natuurgetrouwe leeromgeving gemiddeld betere leerresultaten in zowel de hands-off toetsen als 

de self-assessment, vergeleken met leerresultaten in zowel de hands-off toetsen als de self-

assessment, vergeleken met studenten die op traditionele wijze klassikaal frontaal les hebben 

gevolgd.”  

Deelvraag 2: “Leidt de simulatiegame Networkcase tot betere transfer dan klassikaal 

frontaal onderwijs?” 

Hypothese 2: “Door het spelen van de simulatiegame Networkcase is de score op de 

praktijktoets (transfer) hoger dan bij studenten die de simulatiegame niet hebben gespeeld.” 

Deelvraag 3: “Wat is de invloed van vooropleiding op de leerresultaten van de studenten 

in beide groepen?” 

Hypothese 3: “Een commerciële vooropleiding heeft invloed op de leerresultaten van de 

studenten in beide groepen.” 

Tabel 2 geeft een weergave van de variabelen en de uitgevoerde analyses bij het 

beantwoorden van deze deelvragen. Figuur 4 geeft een weergave van het conceptueel model. 

 

Tabel 2 

Variabelen en Analyses Voor het Beantwoorden van de Deelvragen 

Deelvraag Variabele Analyse 

1 Onderwijsmethode: onafhankelijke variabele. 
Leerresultaat: afhankelijke variabele. 

Kennistoets en self-assessment 

2 Onderwijsmethode: onafhankelijke variabele. 
Transferresultaat: afhankelijke variabele. 

Praktijktoets 

3 Vooropleiding controlevariabele. Voormeting 
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Volgens Oprins et al. (2015) dienen persoonlijke kenmerken zoals geslacht, leeftijd en 

vooropleiding, en leer- gamekenmerken, altijd meegenomen te worden in een onderzoek naar 

serious gaming/simulaties. Aangezien deze kenmerken mogelijk invloed hebben op het 

leerproces, zijn deze kenmerken ook in dit onderzoek gemeten en tussen de groepen 

vergeleken (Trooster et al., 2017). Met deze variabelen, zoals opgenomen in Tabel 3 zijn 

exploratieve analyses uitgevoerd, zonder hierover deelvragen en/of hypotheses over op te 

nemen in dit onderzoek. In dit tabel zijn tevens de kenmerken omschreven, die meer uitleg 

behoeven. 

 

Figuur 4 

Conceptueel Model 

 

 

Tabel 3 

Exploratieve Analyses Persoonskenmerken, Leerkenmerken en Game-/leskenmerken  

Kenmerken Analyse Omschrijving 

Persoonskenmerken   

Geslacht Voormeting   

Leeftijd Voormeting  

Vooropleiding Voormeting  

Leerkenmerken   

Motivatie Voor-/nameting  

Self-efficacy Voor-/nameting  

Waarde/nut Nameting  
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Kenmerken Analyse Omschrijving 

Engagement/concentratie Nameting Mate van betrokkenheid bij en focus op de 
werkelijkheid van het spel (McMahan, 2004) 

Gevoel van keuze Nameting  

Effort Nameting Mentale inspanning in het leren (Robert & 
Hockey, 1997). 

Les-/gamekenmerken   

Feedback en Big Game Nameting Omvat verschillende elementen binnen het 
kleine spel en de setting waarin het spel 
wordt gespeeld (big game; Oprins et al., 

2015). In het kleine spel wordt naar 
feedback verwezen als: (1) het meten van 
prestaties, (2) informatie met betrekking tot 

de voortgang naar de speldoelen, (3) directe 
effecten op handelingen en (4) 

instructie/ondersteuning, zoals bijvoorbeeld 
hints. Feedback maakt volgens Garris et al. 

(2002) ook deel uit van het grote spel. 

Challenge Nameting Problemen waarmee de speler wordt 
geconfronteerd, de eigenlijke inhoud van het 

spel en de aard van het op te lossen 
probleem, gekenmerkt door 

nieuwsgierigheid, onzekerheid en mysterie 
(Garris et al., 2002; Gee, 2003). 

Control Nameting De mate van actieve controle van de leerling 
over de inhoud of gameplay en het 

vermogen (macht) van de speler om invloed 
uit te oefenen op de spelelementen (Garris 

et al., 2002). 

Social Interaction Nameting Zowel interpersoonlijke (face-to-face) 
interactie als interactie tussen mensen 

middels technologie (Gee, 2003). 

Rules & Goals Nameting Redenen waarom de speler interacteert met 
de spelwereld en verwijzen naar de kern van 

het spel. Zij motiveren daarnaast spelers 
voor hun in-game acties (Bedwell et al., 

2012). De regels bepalen hoe de speler de 
doelen van het spel kan bereiken door de 

methode waarop een speler problemen kan 
oplossen. 

Usability Nameting Als de gebruikersinteractie en de interface 
slecht is ontworpen, is de game helemaal 

niet speelbaar (bruikbaar; Wang et al., 2009) 

Gameworld Nameting Alles wat met de context van het spel te 
maken heeft, zoals het verhaal (of narratief) 

en de rol van alle spelers. Zolang er 
relevante aspecten voor de leerdoelen 

aanwezig zijn, kunnen deze elementen van 
de spelwereld zowel realistisch als fictief zijn 

(Graesser et al., 2009). 
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2. Methode 

2.1 Ontwerp  

Om de leer- en transferresultaten van de simulatiegame Networkcase en mogelijke 

verschillen met klassikaal frontaal onderwijs te onderzoeken, is gekozen voor een quasi 

experimenteel design (Creswell, 2014) met twee condities: frontaal klassikaal onderwijs en 

simulatiegame. De lessenreeks bestaat uit zes lessen economie van 50 minuten. Alle studenten 

krijgen, afhankelijk van de conditie waarin ze zijn ingedeeld op dezelfde wijze en door dezelfde 

docent les in de ingeroosterde lesuren. Dit voorkomt het ontstaan van verschillen in 

docentaanpak, dat mogelijk effect heeft op de leerresultaten.  

Volgens Cohen (1988) leiden bij een gemiddelde tot grote effectomvang 30 deelnemers 

per groep tot ongeveer 80% power. Dit is de minimale voorgestelde power voor een gewone 

studie. In dit onderzoek is voor de ANOVA het aantal deelnemers per conditie meer dan 30 

studenten en is er middels het programma GPower 3.1 een berekening gemaakt met medium 

effectomvang en een power van 80%. De huidige steekproefgrootte vormt geen bedreiging voor 

de interne validiteit. 

Figuur 5 geeft het GEM-model weer van Oprins et al. (2015), dat als raamwerk is 

gebruikt om het effect van serious games op een gestandaardiseerde en systematische manier 

te meten. In dit model is zichtbaar welke indicatoren gemeten worden en hoe deze zich 

verhouden tot elkaar. Daarnaast geeft het weer welke leerkenmerken (kunnen) leiden tot meer 

leerresultaten.  

2.2 Participanten 

Dit onderzoek is uitgevoerd bij 97 tweedejaars studenten middelbaar beroepsonderwijs 

(mbo), van de 102 studenten, beroeps opleidende leerweg (BOL) van het STC, bij sector 

Havens van de Havenlogistiek opleidingen in Rotterdam. Incomplete vragenlijsten (missing 

data) of die zonder toestemmingsverklaring waren ingeleverd (n = 20), zijn niet meegenomen in 

de analyses.  
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Figuur 5 

The Game-based Learning Evaluation Model 

 
Noot. Aangepast overgenomen van “The game-based learning evaluation model (GEM): 

measuring the effectiveness of serious games using a standard method”, door E. Oprins, G. 

Visschedijk, M. Bakhuys Roozeboom, M. Dankbaar, W. Trooster and S. C. E. Schuit, 2015. 

International Journey of Technology Enhanced Learning, 7(4), pp. 326-345. 

https://doi.org/10.1504/IJTEL.2015.074189  

 

Vier klassen van de opleiding Havenlogistiek volgen aan het STC. hebben, afhankelijk van 

de conditie waarin zij waren ingedeeld, door dezelfde docent les gekregen. De groepen worden 

gevormd aan de hand van bestaande klassen. Per klas vond een niet willekeurige toewijzing 

plaats in een van de condities, twee klassen per conditie, omdat een willekeurige toewijzing niet 

realiseerbaar was. De twee condities zijn frontaal klassikaal onderwijs (controlegroep; n = 45) 

en simulatiegame (experimentele groep; n = 32). De groepen kwamen niet met elkaar in contact 

in andere lessen. Hierdoor was de kans dat de deelnemers met elkaar konden praten over het 

https://doi.org/10.1504/IJTEL.2015.074189
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experiment en hun ervaringen konden uitwisselen klein. Tabel 4 geeft van de 

persoonskenmerken, vooropleiding en ervaring van de deelnemers per conditie.  

 

Tabel 4  

Overzicht Output van de Resultaten Data-Analyse Persoonskenmerken Voormeting 

Persoonskenmerken Experimentele groep Controlegroep Totaal 

 N % N % N % M (SD) 

Wat is je geslacht?        
Vrouw 16 51.6 13 28.3 29 37.7  
Man 15 48.4 33 71.7 48 62.3  

Wat is je leeftijd?        
18-20 jaar 20 64.5 38 82.6 58 75.3  
21-23 jaar 4 12.9 2 4.3 6 7.8  
24 jaar en ouder 7 22.6 6 13 13 16.9  

Wat is je laatst gevolgde opleiding?  
Vmbo theoretische  

leerweg 
10 32.3 18 39.1 28 36.4  

Vmbo kader 8 25.8 15 32.6 23 29.9  
Vmbo techniek 4 12.9 1 2.2 5 6.5  
Havo 7 22.6 1 2.2 8 10.4  
Mbo niveau 2 0 0 4 8.7 4 5.2  
Vmbo gemengde  

leerweg 
0 0 1 2.2 1 1.3  

Mbo niveau 3 0 0 1 2.2 1 1.3  
Mbo niveau 4 0 0 2 4.3 2 2.6  
Mbo mariniers 0 0 1 2.2 1 1.3  
Ict opleiding 1 3.2 0 0 1 1.3  
Heao 0 0 1 2.2 1 1.3  
Hbo financieel 1 3.2 0 0 1 1.3  
Hbo-lerarenopleiding 0 0 1 2.2 1 1.3  

Heb je eerder of volg jij nu voor een ander vak onderwijs middels serious gaming of  
spelsimulatie? 

 

Ja 13 41.9 5 10.9 18 23.4  
Nee 18 58.1 41 89.1 59 76.6  

Ik speel in mijn vrije tijd (computer)games vanaf een PC, laptop, tablet of mobiele  
telefoon 

2.66 
(1.25) 

Nooit 2 6.5 10 21.7 12 15.6  
Soms 12 38.7 20 43.5 32 41.6  
Regelmatig 6 19.4 6 13 12 15.6  
Vaak 8 25.8 4 8.7 12 15.6  
Heel vaak 3 9.7 6 13 9 11.7  

Heb jij bij je vooropleiding lessen (commerciële) economie, zoals bijvoorbeeld  
netwerken gevolgd? 

 

Ja 10 32.3 11 23.9 21 27.3  
Nee 19 61.3 22 47.8 41 53.2  
Weet ik niet 2 6.5 13 28.3 15 19.5  
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2.3 Procedure, Materialen en Meetinstrumenten 

Het onderzoek startte met een voormeting in week 13, 2021. De studenten uit de vier 

deelnemende klassen werden gevraagd of zij vrijwillig mee wilden werken aan het experiment, 

waarbij zij door hun mentor en de onderzoeker geïnformeerd werden over het onderzoeksdoel 

en de planning (Nadolski & Hummel, 2017). Daarnaast werden de studenten geïnformeerd 

omtrent het anonimiseren van hun gegevens. Tot slot werd hen meegedeeld dat zij zich op elk 

moment zonder reden konden terugtrekken uit het onderzoek. Stoppen met het onderzoek 

leidde tot uitsluiting van het onderzoek, niet tot vrijstelling voor de lessen. De benodigde 

toestemmingsverklaring is online verkregen, voor de voormeting. 

De onderzoeker is een vrouwelijke vakdocent, die voor de experimentele groepen de 

lessen Economie heeft verzorgd. De lessen Economie aan de controlegroep zijn verzorgd door 

een mannelijke vakdocent. 

Figuur 6 geeft weer welke data is verzameld in het experiment. Het experiment startte 

met de online voormeting die een lesuur in beslag nam. De voormeting bestond uit een hands-

off toets: casusopdracht met meerkeuzevragen onderverdeeld in kennis-, inzicht- en 

toepassingsvragen over netwerken opbouwen, uitbouwen en in stand houden. Tevens vulden 

studenten een vragenlijst in met betrekking tot persoonskenmerken, self-assessment en 

leerkenmerken motivatie en self-efficacy. 

Tijdens de drie weken durende interventie kregen alle groepen wekelijks twee lesuren 

per week het vak Economie: Case Netwerken. De experimentele groep speelde de 

simulatiegame waarin vergelijkbare opdrachten werden uitgevoerd die de studenten uit de 

controlegroep op papier uitwerkten. In de vierde week werd de online nameting gedaan, ook in 

de vorm van een hands-off toets en in dezelfde context als bij de voormeting. Studenten vulden 

tegelijkertijd vragenlijsten betreffende self-assessment, leerkenmerken, les- en gamekenmerken 

die effectief leren stimuleren. Tot slot deden zij in een praktijktoets in week 20, 2021.  
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Figuur 6  

Type Data in de Voormeting, Nameting en de Interventieperiode 

Noot. Aangepast overgenomen van “The game-based learning evaluation model (GEM): 

measuring the effectiveness of serious games using a standard method”, door E. Oprins, G. 

Visschedijk, M. Bakhuys Roozeboom, M. Dankbaar, W. Trooster and S. C. E. Schuit, 2015. 

International Journey of Technology Enhanced Learning, 7(4), pp. 326-345. 

https://doi.org/10.1504/IJTEL.2015.074189  

 

2.3.1 Pilot Studie Vragenlijst 

Voordat de voormeting plaatsvond, is ervoor gekozen om een pilot te doen betreffende 

alle vragenlijsten en de betrouwbaarheid ervan, door deze voor te leggen aan twee random 

geselecteerde deelnemers van de opleidingen Havenlogistiek. Deze twee deelnemers maakten 

geen deel uit van de controle- of de experimentele groep. De deelnemers hadden 

respectievelijk 70 minuten en 81 minuten nodig voor het invullen van de vragenlijsten. Deze 

https://doi.org/10.1504/IJTEL.2015.074189
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deelnemers vroegen tijdens de afname veelvuldig om uitleg, respectievelijk dertien en zeventien 

keer. Ook werd er opgemerkt dat er veel (casus)vragen waren. 

Uit onderzoek van Groeneveld en Van Steensel (2009) blijkt dat mbo-leerlingen een 

korte concentratieboog hebben en veel moeite hebben met het lezen van teksten en 

vraagstellingen. Deze moeten daarom zo kort en bondig mogelijk worden geformuleerd met 

duidelijke en gemakkelijke woorden in korte zinnen. Stellingen en vragen waar om verheldering 

werd gevraagd zijn daarom herformuleerd in samenwerking met deze twee pilotdeelnemers. 

Daarnaast zijn het aantal casusvragen herzien. Tot slot is gedurende de metingen bij de leer- 

en leskenmerken zowel de Engelse benaming als de Nederlandse benamingen vermeld. 

2.3.2 Interventie Simulatiegame Networkcase 

De interventie is de simulatiegame Networkcase, ontwikkeld door het STC middels de 

eigen software van de Transport Chain Simulator®. De leeractiviteiten zijn (1) op- en uitbouwen 

van een zakelijk en persoonlijk netwerk en tonen hoe deze praktisch ingezet kan worden in 

verschillende situaties en (2) inzetten van het zakelijk en persoonlijk netwerk voor het promoten 

van het bedrijf en de zakelijke dienstverlening. 

In deze zes lessen van 50 minuten gedurende een periode van drie weken speelden de 

studenten de simulatiegame waarbij zij het netwerk op- en uitbouwden, relatiebeheertechnieken 

adequaat toepasten (in de vorm van reacties en gesprekken voeren) en het bedrijf en de 

zakelijke dienstverlening promootten. Gedurende de simulatie kregen studenten van de docent 

directe feedback op en punten voor de door hen gepubliceerde uitingen, gelegde contacten en 

toegepaste relatiebeheertechnieken bij de onderlinge interactie met klasgenoten die ook actief 

waren in de simulatiegame. 

2.3.3 Leer-werkboek Case Netwerken bij Controlegroep 

Studenten die gedurende drie weken zes keer 50 minuten klassikaal frontaal les kregen, 

zaten in de controlegroep en maakten gebruik van het leer-werkboek Case Netwerken 

(persoonlijke communicatie, 12 april 2021). Dit boek is beroepsgericht en beoogt met de 
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leeractiviteiten dat de student (1) het zakelijk en persoonlijk netwerk in kaart brengt en weet hoe 

deze op- en uitgebouwd en praktisch ingezet kan worden in verschillende situaties en (2) kan 

tonen hoe het zakelijk en persoonlijk netwerk ingezet kan worden voor het promoten van het 

bedrijf en de zakelijke dienstverlening.  

Gedurende deze lessen werden klassikale onderwijsleergesprekken gevoerd, moesten 

studenten vragen/opdrachten uit het leer-werkboek maken, op papier een marketingcampagne 

uitwerken, hier feedback op krijgen en het zakelijk en persoonlijk netwerk in kaart brengen, 

inclusief de toegepaste relatiebeheertechnieken.  

2.3.4 Vragenlijst Voor- en Nameting 

In de voor- en nameting zijn met de gevalideerde vragenlijsten van Oprins et al. (2013, 

2015) persoonskenmerken, leerkenmerken motivatie en self-efficacy en les- en 

gamekenmerken gemeten. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van de applicatie 

LimeSurvey. De gehele vragenlijst is opgenomen in Bijlage A (voormeting) en Bijlage B 

(nameting). Voor deze meetinstrumenten is er een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd op de 

data. Tabel 5 geeft de betrouwbaarheidsanalyses van alle schalen weer en het aantal items per 

construct. 

 

Tabel 5 

Betrouwbaarheidsanalyses Leerkenmerken, Les- en Gamekenmerken en Self-assessment 

Betrouwbaarheidsanalyses  Voormeting Nameting 

 N Cronbach’s 
alpha 

Cronbach’s 
alpha 

Leerkenmerken    
Intrinsieke motivatie (7 items) 77 .84 .87 
Self-efficacy (6 items) 77 .88 .75 
Waarde/nut (7 items) 77  .88 
Engagement/concentratie (5 items) 77  .90 
Gevoel van keuze (7 items) 77  .76 
Effort (5 items) 77  .70 

Les- en gamekenmerken    
Feedback (5 items) 77  .82 
Challenge (5 items) 77  .65 
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Betrouwbaarheidsanalyses  Voormeting Nameting 

 N Cronbach’s 
alpha 

Cronbach’s 
alpha 

Control (5 items) 77  .62 
Social Interaction (5 items) 77  .74 
Rules en goals (5 items) 77  .72 

Gamekenmerken    
Usability (5 items) 32  .81 
Gameworld (5 items) 32  .91 
Big game (5 items) 32  .89 

Self-assessment    
Focused Networking (10 items) 77 .60 .77 
Per gedragsindicator (6 items) 77 .83 .82 
Per doel (3 items) 77 .80 .91 

 

2.3.4.1 Persoonskenmerken. Ter vergelijking van de groepen zijn er in de voormeting 

vragen over de persoonskenmerken (Oprins et al., 2015): (a) geslacht, (b) leeftijd, (c) 

(voor)opleiding, (d) ervaring in simulatie onderwijs, (e) game ervaring en (f) lessen 

Economie/Netwerken opgenomen. 

2.3.4.2 Leerkenmerken. Bij de voormeting werden leerkenmerken motivatie en self-

efficacy (zelfeffectiviteit) opgenomen in de vragenlijst. Deze leerkenmerken werden gemeten 

aan de hand van de GEM-light vragenlijst (Oprins et al., 2015). De items bevatten 

antwoordmogelijkheden op een 5-punts Likertschaal (1 = helemaal mee oneens; 5 = helemaal 

mee eens). Bij de nameting werden intrinsieke motivatie, self-efficacy, waarde/nut, engagement 

(betrokkenheid)/concentratie, gevoel van keuze en effort (inspanning) opgenomen in de 

vragenlijst. De schalen voor alle leerkenmerken zijn zowel in de voormeting als in de nameting 

betrouwbaar. 

2.3.4.3 Les- en Gamekenmerken. Door het afnemen van de vragenlijst over de 

leskenmerken: feedback, challenge (uitdaging), control (controle), social interaction (sociale 

interactie), rules en goals (regels en doelen), is het effect van de lessen Economie: Netwerken 

gemeten. Daarbij is in dezelfde vragenlijst over gamekenmerken: usability (bruikbaarheid), 

gameworld (spelwereld) en big game (groot spel), het effect van het spelen van de 

simulatiegame Networkcase gemeten. De gehele vragenlijst en uitleg van deze termen is 
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opgenomen in Bijlage C. De items bevatten een 5-punts Likertschaal (1= helemaal mee 

oneens; 5 = helemaal mee eens). Buiten de schalen voor leskenmerken challenge en control, 

die beiden twijfelachtig zijn, zijn de schalen betrouwbaar. De schalen voor de gamekenmerken 

zijn ook betrouwbaar (zie Tabel 5). 

2.3.5 Leer- en Transferresultaat 

2.3.5.1 Leerresultaat: Hands-Off Toetsen. Bij zowel de voor- als nameting zijn 

vergelijkbare hands-off toetsen afgenomen (zie Bijlage D). Het doel van de opgestelde hands-

off toetsen betreft een competentie welke geschaard zou kunnen worden onder de term 

advanced skills. Deze term verwijst naar vaardigheden die nodig zijn om succesvol deel te 

kunnen nemen aan de huidige kenniseconomie (Allen & Van der Velden, 2012; Kaufman, 2013) 

en wordt gebruikt als verzamelterm voor deze advanced skills. Over toetsing van advanced 

skills bestaat nog niet zoveel duidelijkheid. Al bestaan er wel meetinstrumenten die in 

verschillende domeinen deelaspecten meten. Het ontwerpen van methoden om advanced skills 

te meten is volop in ontwikkeling. Kenmerken van dergelijke methoden zijn in het algemeen 

complexiteit, authenticiteit en contextgebondenheid (Allen & Van der Velden, 2012). Deze 

meetinstrumenten bleken niet voorhanden, waardoor er is overgegaan tot het ontwerpen van 

hands-off toetsen.  

Bij het opstellen van deze hands-off toetsen heeft het boek “Toetsen in het hoger 

onderwijs” van Van Berkel et al. (2017) als basis gediend. Voor de toetsitems heeft de piramide 

van Miller (1990) als basis gediend. Figuur 7 toont deze piramide met de 

beroepsbekwaamheidsniveaus per laag. De onderste twee lagen van de piramide vormen 

samen de kennis en vaardigheden, de losse onderdelen van competenties. De bovenste twee 

lagen van de piramide vormen samen de integratie van kennis, vaardigheden en houdingen in 

professioneel handelen (Van Berkel et al., 2017). De hands-off toetsen zijn door dezelfde 

docent Economie uitgezet. De resultaten zijn door één onderzoeker geïnterpreteerd. Dit komt 

de betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede (Creswell, 2014). 
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Figuur 7 

Piramide van Miller met Beroepsbekwaamheidsniveaus Per Laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot. Overgenomen van Miller.gif’, door Onderwijsadviesbureau Dekkers (z.d.) 

https://oabdekkers.nl/wp-content/uploads/miller.gif 

 

2.3.5.2 Leerresultaat: Self-Assessment. Bij self-assessment beoordeelden studenten 

zichzelf op een schaal van 1-10 met het beoordelingsinstrument ”Focused Networking Self-

Appraisal Questionnaire” van Bentson (2008). Voor het meten van praktische kennis en kennis 

over de werkprocessen zijn er daarnaast vragen toegevoegd aan de vragenlijst, waarin 

studenten zichzelf evalueerden op gedragsindicatoren behorende bij kerntaak 1 van de 

kwalificatie Coördinator en Manager Havenlogistiek (persoonlijke communicatie, 12 april 2021) 

“Verricht commerciële cargadoors-/ expediteursactiviteiten”. 

Bij de vragen over de gedragsindicatoren gaven de studenten zichzelf per gedragsindicator 

een beoordeling op een 5-punts Likertschaal over hoe goed zij zichzelf vinden op betreffende 

vlakken (1 = slecht; 5 = goed; Likert, 1932; Oprins et al., 2013). Studenten gaven ook op een 

schaal van 1 tot 10 aan hoe goed zij zichzelf vinden in het op- en uitbouwen en onderhouden 

https://oabdekkers.nl/wp-content/uploads/miller.gif
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van een netwerk. Buiten de schaal voor Focused Networking, die twijfelachtig is, zijn de schalen 

voor self-assessment betrouwbaar. 

2.3.5.3 Transferresultaat: Praktijktoets. Voor het bepalen van de transfer is er bij 

beide onderzoeksgroepen een praktijktoets afgenomen (zie Bijlage E). Voor deze praktijktoets 

is een bestaande toets aangepast, waarbij studenten een netwerkgesprek moesten voeren met 

een potentiële klant in de rol van de cargadoor op een inside sales afdeling. Aan de hand van 

het beoordelingsformulier van deze praktijktoets werden de studenten beoordeeld op de 

gedragsindicatoren behorende bij de kerntaak 1 “Verricht commerciële cargadoors-/ 

expediteursactiviteiten” (persoonlijke communicatie, 12 april 2021).  

Een beoordelaar en een observator beoordeelden deze praktijktoets gezamenlijk. Om de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te bepalen is zowel een schema handmatig uitgewerkt, 

opgenomen in Bijlage F, als een Cohen’s Kappa analyse uitgevoerd in SPSS. Dit is een score 

die aangeeft hoeveel consensus er bestaat in de beoordelingen die door verschillende 

beoordelaars zijn gegeven. Volgens het handmatig uitgewerkte schema is er een bijna perfecte 

overeenstemming tussen de twee beoordelaars van 96.10%. Dit blijkt ook uit de Cohen’s Kappa 

analyse, waar de overeenstemming tussen de twee beoordelaars ook bijna perfect is, κ = .928, 

p = < .001. 

2.4 Data-Analyse 

De verschillende data zijn geanonimiseerd en geïmporteerd in SPSS. In de analyse zijn 

de studenten meegenomen (N = 77) die de voormeting, de nameting en de praktijktoets hebben 

gedaan.  

Zowel voor het beantwoorden van de centrale vraag van dit onderzoek als de eerste 

deelvraag en de eerste hypothese is er een t-toets en een ANCOVA uitgevoerd ter vergelijking 

van de gemiddelde leerresultaten van de hands-off toetsen tussen de twee groepen. De 

afhankelijke variabele in de analyses zijn leer- en transferresultaat (hands-off- en transfertoets) 

en de onafhankelijke variabele is de lesmethode. De covariaat is voormeting. 
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Daarnaast zijn voor het beantwoorden van de tweede deelvraag en de tweede 

hypothese, middels de praktijktoets de scores (transferresultaat) tussen de groepen vastgesteld 

en vergeleken aan de hand van een onafhankelijke t-toets. 

Voor het beantwoorden van de derde deelvraag en derde hypothese zijn de gemiddelde 

resultaten van de voormeting vergeleken tussen de groepen. 

De persoonskenmerken tussen de groepen zijn vergeleken om eventuele 

groepsverschillen te bestuderen. De leer-, les- en gamekenmerken tussen de groepen zijn 

vergeleken in verband met mogelijke invloed op de resultaten en ter meting van de effectiviteit. 

Bij het interpreteren van de effectgrootte is gebruik gemaakt van de maatstaf van 

Cohen’s d, namelijk 0.20 is klein, 0.50 is medium en 0.80 is groot (Cohen, 1988). De 

effectgrootte bij ANOVA wordt volgens Cohen (1988) aangegeven en geïnterpreteerd middels 

het Eta kwadrant, namelijk klein (η2 = 0.01), gemiddeld (η2 = 0.06) en groot (η2 = 0.14; Lakens, 

2013). 

3. Resultaten 

3.1 Persoonskenmerken Respondenten 

De groepen verschilden van elkaar in groepsgrootte, namelijk 31 studenten in de 

experimentele conditie en 46 studenten in de controle conditie. Er wordt echter voldaan aan de 

voorwaarde van gelijke varianties voor de groepen, F(1,74) = 1.02, p = .907. 

Om te bepalen of de groepen vergelijkbaar waren betreffende persoonskenmerken 

(Oprins et al., 2015): (a) leeftijd, (b) geslacht, (c) (voor)opleiding, (d) ervaring in simulatie 

onderwijs, (e) game ervaring en (f) lessen Economie/Netwerken, is dit eerst bepaald. 

Uit de chi-kwadraat toets bleek een significant verschil in geslacht tussen de 

experimentele en controlegroep, χ2(1) = 4.30, p = .038. Het aantal vrouwen in de experimentele 

groep was groter dan in de controlegroep. Het verschil in ervaring in simulatieonderwijs tussen 

de experimentele groep en de controlegroep was significant, X2(1) = 9.97, p = .002. Het aantal 

studenten die ervaring in simulatieonderwijs hadden, was in de experimentele groep groter dan 
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in de controlegroep. Het verschil in lessen Economie/Netwerken tussen de experimentele groep 

en de controlegroep was niet significant, X2(1) = 5.62, p = .060. In beide groepen hadden 

studenten in de vooropleiding geen Economielessen gehad. 

Bij de persoonskenmerken leeftijd en laatst gevolgde opleiding werden de assumpties 

van de chi-kwadraat toets geschonden. Daarom is voor deze persoonskenmerken een Fisher’s 

exact toets uitgevoerd. Het verschil in leeftijd tussen de experimentele groep en de 

controlegroep was niet significant, X2(2) = 3.54, p = .196. Het verschil in laatst gevolgde 

opleiding tussen de experimentele groep en de controlegroep was significant X2(4) = 13.9, p = 

.005. Aantal studenten met vooropleiding vmbo en anders was in de controlegroep groter dan in 

de experimentele groep. 

Gebaseerd op de t-toets was het verschil in gemiddelde op game ervaring tussen de 

experimentele groep en de controlegroep niet significant, t(75) = 1.58, p = .117. 

3.2 Leer- en Transferresultaat 

Tabel 6 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties weer van de leer- en 

transferresultaten van de voor- en nametingen van de groepen. De onderstaande analyse 

beantwoordt zowel deelvraag 1 over het effect van de interventie op leerresultaten en de daarbij 

behorende hypothese, als ook deelvraag 3 en de daarbij behorende hypothese over mogelijke 

invloed van vooropleiding op leerresultaten. Hands-off toetsen en self-assessment worden 

conform het onderzoek van Oprins et al. (2015) ook in dit onderzoek als leerresultaten 

beschouwd. Allereerst is gecontroleerd of de twee condities verschilden op deze variabelen op 

de voormeting. Gebaseerd op de t-toets was het verschil in gemiddeld resultaat van de 

voormeting op de kennistest tussen de experimentele groep en de controlegroep niet 

significant, t(75) = 0.01, p = .990. Het verschil in self-assessment tussen de experimentele 

groep en de controlegroep was ook niet significant, t(74) = 1.00, p = .317. Om naar het effect 

van de interventie op leerresultaten te kijken, is een ANCOVA uitgevoerd, waarbij de 

voormeting als covariaat werd meegenomen in de analyse. Uit de ANCOVA bleek vooropleiding 
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niet een significante voorspeller van leerresultaat F(1,74) = 0.19, p = .657. Het verschil in 

gemiddeld leerresultaat op de kennistest tussen de experimentele groep en de controlegroep 

was niet significant, F(1,74) = 0.99, p = .321. Ook het verschil in self-assessment tussen de 

experimentele groep en de controlegroep was niet significant, t(75) = -0.13, p = .895. Deze 

resultaten zijn niet overeenkomstig Hypothese 1 en Hypothese 3. 

 

Tabel 6 

Gemiddelden en Standaarddeviaties Kennistest, Self-assessment en Praktijktoets 

Resultaten Experimentele 
groep 

Controlegroep Totaal 

 N M (SD) N M (SD) N M (SD) 

Kennistest       
Voormeting 32 4.38 (1.10) 45 4.76 (1.26) 77 4.60 (1.20) 
Nameting 32 5.53 (1.84) 45 5.64 (1.52) 77 5.60 (1.65) 

Self-assessment        
Voormeting 32 59.03 (5.64) 45 57.39 (7.67) 77 58.03 (6.95) 
Nameting 32 58.31 (7.58) 45 58.55 (8.23) 77 58.45 (7.91) 

Praktijktoets       
Nameting 32 6.91 (1.51) 45 6.25 (1.25) 77 6.53 (1.39) 

 

De onderstaande analyses geven antwoord op de tweede deelvraag over transfer en 

daarbij behorende hypothese. Bij de nameting is transfer van het geleerde gemeten met een 

praktijktoets (simulatie), namelijk het voeren van een netwerkgesprek. Volgens de t-toets was 

het verschil in gemiddeld resultaat van de praktijktoets tussen de experimentele groep en de 

controlegroep significant, t(75) = 2.09, p = .040, d = 0.15. De experimentele groep scoorde in 

overeenstemming met Hypothese 2, gemiddeld hoger bij de praktijktoets dan de controlegroep. 

3.3 Leerkenmerken 

In dit onderzoek werd zoals eerder benoemd naast onderzoek naar de simulatiegame 

ook de leerkenmerken gemeten aan de hand van de gevalideerde GEM-vragenlijst van Oprins 

et al. (2015). Hierin werd een onderscheid gemaakt in motiverende kenmerken die 

persoonsgebonden zijn en leerkenmerken die het gevolg zijn van het leren zelf. 
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Op de voormeting is alleen intrinsieke motivatie en self-efficacy gemeten. Het verschil in 

leerkenmerk intrinsieke motivatie tussen de experimentele groep (M = 18.19; SD = 3.23) en de 

controlegroep (M = 18.67; SD = 4.31) was niet significant, t(75) = -0.52, p = .599. Het verschil in 

leerkenmerk self-efficacy tussen de experimentele groep (M = 16.90; SD = 3.68) en de 

controlegroep (M = 18.73; SD = 4.32) was eveneens niet significant, t(75) = -1.93, p = .057. 

Tabel 7 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties weer van de leerkenmerken 

intrinsieke motivatie, self-efficacy, waarde/nut, engagement/concentratie, gevoel van keuze en 

effort op de nameting. Het verschil in intrinsieke motivatie tussen de experimentele groep en de 

controlegroep was niet significant op de nameting, t(49.14) = 1.43, p = .158. Het verschil in self-

efficacy tussen de experimentele groep en de controlegroep was significant, t(75) = 2.54, p = 

.013, d = 0.58. De experimentele groep gaf een hogere self-efficacy score. Het verschil in 

waarde/nut tussen de experimentele groep en de controlegroep was niet significant, t(49.24) = 

1.97, p = .054. Ook was het verschil in engagement/concentratie tussen de experimentele 

groep en de controlegroep niet significant, t(49.74) = 1.86, p = .069. Daarnaast was het verschil 

in gevoel van keuze tussen de experimentele groep en de controlegroep niet significant, 

t(46.82) = -0.11, p = .912. Het verschil in effort tussen de experimentele groep en de 

controlegroep was significant, t(50.61) = 2.45, p = .017, d = 0.60. De experimentele groep gaf 

een hogere effort score. 

3.4 Gamekenmerken Simulatiegame Networkcase en Leskenmerken Lessen Netwerken  

Game- en leskenmerken kunnen het leren ook helpen verbeteren. Zoals eerder 

benoemd werd de effectiviteit van de lessen en de simulatiegame Networkcase ook gemeten in 

dit onderzoek. Met onafhankelijke t-toetsen werd in dit onderzoek gekeken of er significante 

verschillen zijn tussen de groepen op de game- en leskenmerken. Tabel 7 geeft de 

gemiddelden en standaarddeviaties weer van de game-/ en leskenmerken feedback, challenge, 

control, social interaction en rules en goals. 
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Het verschil in feedback tussen de experimentele groep en de controlegroep was 

significant, t(45.76) = 2.06, p = .045, d = 0.52. Het verschil in challenge tussen de experimentele 

groep) en de controlegroep was niet significant, t(47.34) = 1.29, p = .203. Het verschil in control 

tussen de experimentele groep en de controlegroep was significant, t(46.91) = 2.72, p = .009, d 

= 0.68. Het verschil in social interaction tussen de experimentele groep en de controlegroep 

was niet significant, t(45.11) = 0.59, p = .557. Het verschil in rules en goals tussen de 

experimentele groep en de controlegroep was significant, t(39.17) = 2.38, p = .022, d = 0.62. 

Door game- en leskenmerken feedback, control en rules en goals scoorden studenten in de 

experimentele groep hoger op de leerresultaten. 

Middels de GEM-vragenlijst hebben de studenten uit de experimentele groep (N = 32) 

hun mening gegeven over de simulatiegame betreffende de gamekenmerken bruikbaarheid, 

spelwereld en groot spel (zie Tabel 8). Studenten uit de controlegroep hebben deze vragen 

beantwoord met “niet van toepassing”.  

 

Tabel 7 

Gemiddelden en Standaarddeviaties Leerkenmerken en Game- en Leskenmerken  

Kenmerken Experimentele 
groep 

Controlegroep Totaal 

 N M(SD) N M(SD) N M (SD) 

Leerkenmerken (nameting)       
Intrinsieke motivatie 32 25.56(5.95) 45 23.84(3.85) 77 24.55 (4.87) 
Self-efficacy 32 20.96(3.70) 45 19.11(2.70) 77 19.88 (3.26) 
Waarde/nut 32 24.96(5.62) 45 22.73(3.65) 77 23.66 (4.67) 
Engagement/concentratie 32 17.21(4.36) 45 15.57(2.87) 77 16.25 (3.63) 
Gevoel van keuze 32 20.53(5.14) 45 20.64(3.09) 77 20.59 (4.04) 
Effort 32 17.37(3.41) 45 15.66(2.30) 77 16.37 (2.92) 

Game-/leskenmerken       
Feedback  32 17.56(4.01) 45 15.93(2.32) 77 16.61 (3.22) 
Challenge 32 16.59(3.34) 45 15.73(2.04) 77 16.09 (2.68) 
Control 32 17.25(3.17) 45 15.53(1.91) 77 16.24 (2.63) 
Social interaction 32 13.15(3.07) 45 12.80(1.73) 77 12.94 (2.37) 
Rules en goals 32 17.50(3.88) 45 15.75(1.66) 77 16.48 (2.91) 
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Tabel 8 

Gemiddelden en Standaarddeviaties Gamekenmerken Per Schaal en Vraag Experimentele 

Groep 

Gamekenmerken Experimentele groep 

 N M (SD) 

Usability 32 14.77 (4.93) 
Ik kon snel met de simulatiegame aan de slag 32 2.92 (1.40) 
De werking van de simulatiegame was duidelijk 32 3.04 (1.38) 
Het duurde lang voordat ik begreep hoe de 
simulatiegame werkte 

32 2.92 (1.21) 

Ik kon niet alle mogelijkheden van de simulatiegame 
gebruiken 

32 2.83 (1.25) 

Ik vond de simulatiegame makkelijk uit te voeren 32 3.06 (1.28) 
Gameworld 32 15.55 (5.60) 

Ik vond de simulatiegame voldoende realistisch 32 3.12 (1.23) 
Ik vond de simulatiegame aantrekkelijk 32 3.21 (1.32) 
Ik had een interessante rol in de simulatiegame 32 3.06 (1.26) 
Ik ging helemaal op in de gamewereld 32 3.06 (1.36) 
De simulatiegame sloot aan bij mijn belevingswereld 32 3.10 (1.29) 

Big game 32 14.79 (5.74) 
De simulatiegame sloot goed aan bij de lesstof 32 3.16 (1.33) 
Ik begreep waarom we de simulatiegame zijn gaan 
spelen 

32 3.06 (1.34) 

Ik vond de discussie achteraf nuttig 32 3.00 (1.40) 
Wat ik in de simulatiegame heb geleerd, kan ik erbuiten 
toepassen 

32 3.09 (1.38) 

Ik begreep niet wat de simulatiegame met de lesstof te 
maken had 

32 2.48 (1.37) 

 

4. Conclusie en Discussie  

De centrale vraag was: ”Welke effecten heeft de simulatiegame Networkcase op de leer- 

en transferresultaten bij het aanleren van de vaardigheid Netwerken, van tweedejaars 

studenten Havenlogistiek aan STC, wanneer deze worden vergeleken met klassikaal frontaal 

doceren?“ Daarbij is bestudeerd of de simulatiegame een positief effect en of vooropleiding 

invloed heeft op deze resultaten. 

In dit onderzoek zijn eerst persoonskenmerken tussen de groepen vergeleken. Daarna 

zijn leerkenmerken en les-/gamekenmerken vergeleken, die volgens Oprins (2013, 2015) altijd 

bestudeerd moeten worden bij onderzoek naar serious gaming/simulaties.  
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4.1 Vergelijking Groepen en Antwoorden op de Deelvragen en de Hypotheses 

4.1.1 Gemiddelde Leerresultaten 

De twee groepen die deelnamen aan dit onderzoek verschilden betreffende geslacht, 

simulatie onderwijs en vooropleiding significant van elkaar, echter niet betreffende lessen 

Economie/Netwerken, leeftijd en game ervaring. Dit heeft niet geresulteerd in verschillen in 

leerresultaten op de voormeting. Het resultaat van de voormeting liet zien dat studenten uit 

beide groepen gemiddeld niet significant van elkaar verschilden betreffende leerresultaten van 

de kennistest en self-assessment. In tegenstelling tot de verwachting behaalden studenten uit 

de experimentele groep gemiddeld niet betere leerresultaten dan studenten uit de 

controlegroep. Dit komt niet overeen met onderzoek van Oprins et al. (2013) en Thillainathan en 

Leimeister (2014), waar studenten zowel een beter begrip van de theoretische kennis hadden 

dankzij de simulaties als ook de perceptie van de studenten positief veranderde omtrent leren 

van het vak Economie als gevolg van simulatie onderwijs. 

Ondanks dat er geen significante verschillen zijn in de leerresultaten tussen de groepen, 

laten de leerresultaten in de huidige studie zien dat beide groepen een hoger cijfer hadden bij 

de nameting. De studenten in beide groepen hebben gemiddeld hogere cijfers na de lessen 

gevolgd of de simulatiegame gespeeld te hebben. 

Het ontbreken van verschil in de leerresultaten zou mogelijk verklaard kunnen worden 

doordat 41.9% studenten uit de experimentele groep onderwijs middels serious gaming of 

spelsimulatie hadden gevolgd of volgden op het moment van de meting. Dit is met name van 

belang wanneer hierbij de Transport Chain Simulator® van het STC gebruikt werd bij die 

betreffende ervaring(en) van de studenten uit de controlegroep. Studenten kennen dan de 

werking van de simulator reeds en weten bijvoorbeeld hoe (herhaald) direct feedback verkregen 

wordt (dit vergroot (voor)kennis). 
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Op basis van deze resultaten zal de hypothese dat studenten die de simulatiegame 

hebben gespeeld, betere leerresultaten laten zien dan studenten die klassikaal frontaal 

onderwijs hebben gevolgd, moeten worden verworpen. 

4.1.2 Transfer van het Geleerde 

Om te bepalen of de studenten het gedurende de interventie geleerde beter kunnen 

toepassen in vergelijkbare en/of nieuwe situaties, hebben de studenten een praktijktoets 

gedaan in de vorm van een netwerkgesprek (simulatieopdracht). Beide groepen scoorden 

gemiddeld een voldoende op de praktijktoets. De resultaten van de experimentele groep 

verschilden gemiddeld significant van de resultaten van de controlegroep. Verschillen tussen 

beide groepen zijn aan de simulatiegame toe te schrijven. Er is een zwak verband gevonden 

tussen transferresultaat en de praktijktest. 

Dit komt overeen met onderzoeken van Cagiltay et al. (2015), Ter Vrugte et al. (2015), 

Gegenfurtner et al. (2014) en Burguillo (2010), die ook concluderen dat simulaties leiden tot een 

betere transfer van vaardigheden dan traditionele leermethoden. Dit kan verklaard worden 

doordat de abstracte leerstof door simulatie beter te visualiseren en praktisch toepasbaar is 

voor studenten (Oprins et al., 2013; Usherwood, 2014). Op basis van deze resultaten zal de 

hypothese dat de transfer van het geleerde bij studenten die de simulatiegame hebben 

gespeeld, beter is dan bij studenten die klassikaal frontaal onderwijs hebben gevolgd, moeten 

worden aangenomen. 

4.1.3 Invloed van Vooropleiding op Leerresultaten 

Om te kunnen bepalen of vooropleiding van invloed is op de leerresultaten van de 

studenten in beide groepen, werd het verschil in vooropleiding en het verschil in gemiddelde bij 

de voormeting bestudeerd. Hieruit bleek tussen de groepen een significant verschil in 

vooropleiding maar had dit geen significant effect op leerresultaat tussen de groepen. 

Dit komt niet overeen met onderzoek van Lee et al. (2017) waaruit blijkt dat 

vooropleiding in combinatie met simulatie een significante invloed heeft op kennis van de 
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studenten. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat studenten de vraag omtrent 

vooropleiding niet serieus hebben ingevuld, zoals blijkt uit de antwoorden in Tabel 3. Studenten 

hebben bij de vraag over hun vooropleiding aangegeven dat zij bijvoorbeeld een hbo-opleiding 

hebben gevolgd. Dit komt niet overeen met gegevens uit het leerlingvolgsysteem die de 

onderzoeker samen met de mentoren van de studenten heeft mogen inzien (persoonlijke 

communicatie, 27 mei 2021). Op basis van deze resultaten zal de hypothese dat vooropleiding 

invloed heeft op de leerresultaten van de studenten, moeten worden verworpen. 

4.2 Leerkenmerken en Les-/Gamekenmerken 

In verband met de relevantie na de interventie, is er alleen een nameting gedaan voor de 

leerkenmerken waarde/nut, engagement/concentratie, gevoel van keuze en effort. Daarnaast 

zijn vanwege dezelfde reden alleen de les-/gamekenmerken feedback, challenge, control, social 

interaction en rules en goals geanalyseerd (Trooster et al., 2017). Vragen over de 

gamekenmerken usability, game world en big game die alleen voor de experimentele groep van 

toepassing waren, zijn gezien de relevantie niet gesteld aan de controlegroep (Trooster et al., 

2017). 

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de groepen op leerkenmerken 

intrinsieke motivatie, challenge en social interaction en les- en gamekenmerken waarde/nut, 

engagement/concentratie en gevoel van keuze. Dit sluit aan bij de conclusie van Trooster et al. 

(2017) waar bij een vergelijkbare groep ook geen significante verschillen werd gevonden tussen 

de groepen en de gamekenmerken. 

Studenten uit de experimentele groep scoorden significant hoger op leerkenmerken self-

efficacy en offert. Daarnaast scoorden zij gemiddeld significant hoger op les- en 

gamekenmerken feedback en rules en goals. Er zijn medium verbanden gevonden tussen 

leerkenmerk self-efficacy en effort en de kennistest. Er zijn medium verbanden gevonden 

tussen les- en gamekenmerken feedback en rules en goals en de kennistest. Verschillen tussen 

beide groepen zijn mogelijk aan de simulatiegame toe te schrijven (Oprins et al., 2013). 
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De resultaten komen overeen met onderzoeken van Lebesque et al. (2020), Paniagua 

en Istance (2018), Thillainathan en Leimeister (2014), Oprins et al. (2013) en Schilt et al. (2013) 

waaruit blijkt dat studenten die onderwijs hebben gevolgd middels serious game en/of simulatie, 

vaker aangeven de inhoud uitdagend en leerzaam vonden. Uit deze onderzoeken blijkt tevens 

dat actieve deelname, uitdaging, interactie, feedback en flow en betrokkenheid de belangrijkste 

motiverende elementen zijn die effectief leren stimuleren bij onderwijs met game-effecten. 

Bij de simulatiegame is er wederzijdse afhankelijkheid tussen de studenten in verband 

met input voor de verschillende kanalen van de moedermaatschappij. Dit heeft een positief 

effect op effort (Johnson & Johnson, 2009). Dit zou mogelijk kunnen verklaren waarom 

studenten uit de experimentele groep gemiddeld significant hoger scoorden op leerkenmerk 

effort. Daarnaast krijgen de studenten gedurende de simulatiegame individueel en direct 

feedback op hun individuele en groepsprestatie. Dit zou mogelijk kunnen verklaren waarom 

studenten uit de experimentele groep gemiddeld significant hoger scoorden op leerkenmerken 

self-efficacy en feedback (Lebesque et al., 2020). Tot slot zou moeite met de taal een verklaring 

kunnen zijn voor de significantie van leerkenmerk rules en goals, doordat de grotere bedoeling 

onvoldoende duidelijk was (Van Berkel et al., 2017). 

4.3 Beperkingen van het Onderzoek 

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van bestaande tweedejaarsklassen van het STC, 

die niet helemaal gelijk zijn en verschilden op enkele persoonskenmerken en ervaringen. 

Ondanks de kleinere groepsgrootte van de experimentele groep, werd voldaan aan de minimale 

voorgestelde power voor een gewone studie (Cohen, 1988). Wel bleken de vragenlijsten te talig 

te zijn en het aantal vragen bleek te veel. Als gevolg hiervan stelden een aantal studenten 

vragen omtrent de betekenis van enkele woorden. Anderen vulden maar wat in, bleek uit de 

gegeven antwoorden, zoals weergegeven in Tabel 3 bij bijvoorbeeld vooropleiding. Verder 

bestond de kennistest uit meerkeuzevragen, waarbij studenten ook een standpunt moesten 
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innemen of kunnen beredeneren. Dit kan volgens Van Berkel et al. (2017) een extra probleem 

opleveren voor studenten die moeite hebben met taal. 

Tot slot waren de verschillende schalen van de vragenlijsten in de pilotfase betrouwbaar 

tot goed maar lieten de schalen self-assessment “Focused Networking Self-Appraisal 

Questionnaire”, challenge en control bij de voor- en/of nameting afwijkende betrouwbaarheid 

zien van twijfelachtig tot onbetrouwbaar, zonder veel verbetering bij verwijdering van laag 

scorende vragen.  

Zoals eerder beschreven zijn in dit onderzoek leerresultaten niet en transferresultaten 

wel in overeenstemming met ander onderzoek. Het is dan ook moeilijk te voorspellen in 

hoeverre de huidige resultaten voor alle tweedejaars Economie studenten in het mbo te 

generaliseren zijn. Wel kunnen de resultaten van dit onderzoek ook iets zeggen over de 

leerresultaten van studenten Economie binnen de opleidingen van de andere sectoren van het 

STC en mogelijk ook andere logistieke opleidingen op mbo-niveau. 

Bij toekomstig onderzoek is het aan te bevelen dat er rekening wordt gehouden met 

interne en externe omgevingsfactoren, zoals persoonlijke omstandigheden en 

organisatie/school, die van invloed kunnen zijn op leerkenmerken (Oprins et al., 2015). 

Bovendien is het van belang dat er ook rekening wordt gehouden met persoonskenmerken 

zoals bijvoorbeeld etnische achtergronden, taalachterstanden, dyslexie, AD(H)D en eventuele 

andere individuele beperkingen van de student, die mogelijk van invloed kunnen zijn op 

leerkenmerken (Bandura, 1997). 

4.4 Wetenschappelijke Significantie 

Al jarenlang is er een wetenschappelijke discussie gaande over de vraag of autonomie 

of structuur voor betere leerresultaten zorgt bij adolescenten (Gogtay et al., 2004; Ryan & Deci, 

2000b; Scheeren, 2017). Deze zelfde discussie is ook al jarenlang gaande binnen het STC. Een 

eenduidig antwoord geeft de wetenschap nog niet op de vraag waar adolescenten bij zijn 

gebaat, al zijn er nog steeds wel onderzoeken gaande.  
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De resultaten van dit onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan deze lopende 

wetenschappelijke onderzoeken en discussie. Mogelijk neemt daarnaast ook het vertrouwen 

van het onderwijs toe betreffende de positieve effecten van simulatiegames op de motivatie en 

het leren. Met name voor de doelgroep mbo-studenten kan dit onderzoek een belangrijke 

bijdrage betekenen, gezien deze doelgroep niet eerder is meegenomen in het onderzoek van 

Oprins et al. (2013). Dat onderzoek richtte zich mede op studenten uit het voortgezet en hoger 

onderwijs en bestudeerde de effecten van serious gaming en simulaties bij deze doelgroep. 

Mbo studenten waren hierin niet opgenomen. 

4.5 Maatschappelijke Significantie 

Het docententeam Economie bij het STC richt zich op verschillende economische 

domeinen. Hierbij is er weinig ruimte voor onderwijs gericht op activerende en gedifferentieerde 

instructie en autonomie voor studenten. Simulatiegames kunnen ingezet worden om hybride 

leeromgevingen te realiseren, waardoor het leren contextrijk en daarmee ook betekenisvol 

wordt. Hierdoor zijn de studenten beter voorbereid op de beroepspraktijk, de eisen van de 

werkplek en de netwerksamenleving (Damewood, 2016; Zitter & Hoeve, 2012). 

Simulatiegames kunnen hierbij ingezet worden als onderwijs op maat en dragen bij aan een 

meer uitdagend en gevarieerd onderwijs. Bij toekomstig onderwijs, waarbij meerdere 

instellingen een combinatie van fysiek en online onderwijs willen blijven inzetten, wordt 

autonomie van de student daarom belangrijker in het onderwijs. Onderzoek naar 

gamekenmerken kan tot slot een bijdrage leveren aan verder onderzoek naar condities die 

serious games mogelijk kunnen verbeteren (Oprins et al., 2013, 2015; Trooster et al., 2017). 

Mogelijk leidt dit onderzoek tot vervolgonderzoek omtrent hetzelfde vraagstuk bij andere 

logistieke opleidingen of vakken binnen het mbo, gezien de betere score op de praktijktoets.  
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Bijlage A. Vragenlijst voormeting leerkenmerken (GEM-light versie 4: 26 mei 2015) en 

self-assessment  
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1 Ik wil mezelf graag verbeteren

2 Ik wil graag uitgedaagd worden

3 Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren

4 Ik doe mijn best om zo goed mogelijk te presteren

5 Ik ben bereid tijd te besteden in het leren

Self-efficacy

6 Ik heb zelfvertrouwen in wat ik kan

7 Ik vertrouw er op dat mijn prestaties goed zijn

8 Ik ben er zeker van dat ik dit onderwerp kan leren

9 Ik blijf zelfverzekerd, ook bij kritiek van anderen

10 Ik blijf geloven in wat ik kan, ook bij tegenslag

Geef op een schaal van 10 aan hoe goed jij jezelf vindt in het onderwerp

11 Het leggen van contacten

12 Het uitbouwen van je netwerk

13 Het onderhouden van je netwerk

14 Stel je vooraf duidelijke doelen op voor je netwerkactiviteiten?

15 Heb je een plan van aanpak voor je netwerkactiviteiten?

16

17

Intrinsieke motivatie

Self-assessment

Ga je bij sociale of zakelijke gelegenheden naar binnen met het vaste voornemen om te 

vertrekken met de namen van ten minste twee of drie nieuwe mensen die je kunnen 

helpen je persoonlijke of professionele doelen te bereiken?

Vind je het belangrijk om snel en op de juiste manier contact op te nemen met de 

mensen met wie je 'contact' legt?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Nummer en naam van de kerntaak:                                                  

P3-K1 Verricht commerciële cargadoors-/expediteursactiviteiten                                                

Nummer en naam van het werkproces:                                           

W1 Legt contact en onderhoudt zijn netwerk S
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Beoordeel per onderstaande gedragsindicator hoe goed jij jezelf 

vindt.

24

Toepassen van gesprekschniek: LSD gedurende een 

netwerkgesprek

25

Mondeling toelichten van het cargadoorsbedrijf: missie, visie, 

kernwaarden

26

De nieuwe dienst van het cargadoorsbedrijf mondeling inhoudelijk 

toelichten

27

Inhoudelijk antwoord geven op vragen over dienst van het 

cargadoorsbedrijf

28

Kansen en mogelijkheden voor het cargadoorsbedrijf over nieuwe 

dienst signaleren en oppakken

29

Gesprek zorgvuldig afsluiten d.m.v. maken van goede 

vervolgafspraken en/of managen van verwachtingen 

Heb je in de afgelopen maand afgesproken met een kennis die je hebt ontmoet bij 

netwerkactiviteiten?

Als je mensen ontmoet hou je dan in een overzichtelijk bestand informatie bij over hen 

zoals interesses, beroep, hobby's en waarover jullie hebben gesproken? 

Vind je het belangrijk om wekelijks een moment in te plannen om bij te praten met 

mensen die je hebt ontmoet, maar een tijdje niet hebt gesproken?

Controleer je wekelijks verschillende kanalen om interessante activiteiten en 

mogelijkheden te ontdekken die je kunnen helpen je persoonlijke en carrièredoelen te 

bereiken?

Maak je wekelijks tijd vrij om na je werk/school of tijdens de lunch te overleggen met 

mensen die jou bij je doelstellingen kunnen helpen?

Maak je ten minste een keer per week tijd vrij na werk/school om te ontspannen?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Bijlage B. Vragenlijst nameting leerkenmerken en self-assessment  
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1 Ik speelde de simulatiegame/volgde de lessen met veel plezier

2 Ik vond de simulatiegame/lessen heel interessant

3 Ik vond de simulatiegame/lessen best plezierig

4 De simulatiegame/lessen was/waren leuk

5 Tijdens de simulatiegame/ lessen bedacht ik mij hoe leuk ik het vond

6 Ik vond de simulatiegame/lessen saai

7 De simulatiegame/lessen boeide(n) me niet

8 Ik was tijdens de simulatiegame/lessen best goed in het onderwerp

9 Ik vind mezelf best goed in het onderwerp

10

Na een tijdje oefenen met het onderwerp, had ik het gevoel dat ik er 

best goed in was

11

Ik denk dat ik best goed was in het onderwerp, vergeleken met 

andere studenten

12 Ik ben tevreden met mijn prestaties tijdens de simulatiegame/lessen

13 Ik ben niet zo goed in het onderwerp

Geef op een schaal van 10 aan hoe goed jij jezelf vindt in het onderwerp

14 Het leggen van contacten

15 Het uitbouwen van je netwerk

16 Het onderhouden van je netwerk

17 Stel je vooraf duidelijke doelen op voor je netwerkacitviteiten?

18 Heb je een plan van aanpak voor je netwerkactiviteiten?

19

20

Vind je het belangrijk om snel en op de juiste manier contact op te nemen met de 

mensen met wie je 'contact' legt?

Intrinsieke motivatie

Self-efficacy

Self-assessment

Ga je bij sociale of zakelijke gelegenheden naar binnen met het vaste voornemen om te 

vertrekken met de namen van ten minste twee of drie nieuwe mensen die je kunnen 

helpen je persoonlijke of professionele doelen te bereiken?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



64 

 
 

  

21

22

23

24

25

26

Nummer en naam van de kerntaak:                                                  

P3-K1 Verricht commerciële cargadoors-/expediteursactiviteiten                                                

Nummer en naam van het werkproces:                                           

W1 Legt contact en onderhoudt zijn netwerk S
le

c
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t
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Beoordeel per onderstaande gedragsindicator hoe goed jij jezelf 

vindt.

27

Toepassen van gesprekschniek: LSD gedurende een 

netwerkgesprek

28

Mondeling toelichten van het cargadoorsbedrijf: missie, visie, 

kernwaarden

29

De nieuwe dienst van het cargadoorsbedrijf mondeling inhoudelijk 

toelichten

30

Inhoudelijk antwoord geven op vragen over dienst van het 

cargadoorsbedrijf

31

Kansen en mogelijkheden voor het cargadoorsbedrijf over nieuwe 

dienst signaleren en oppakken

32

Gesprek zorgvuldig afsluiten d.m.v. maken van goede 

vervolgafspraken en/of managen van verwachtingen 

Vind je het belangrijk om wekelijks een moment in te plannen om bij te praten met 

mensen die je hebt ontmoet, maar een tijdje niet hebt gesproken?

Controleer je wekelijks verschillende kanalen om interessante activiteiten en 

mogelijkheden te ontdekken die je kunnen helpen je persoonlijke en carrièredoelen te 

Maak je wekelijks tijd vrij om na je werk/school of tijdens de lunch te overleggen met 

mensen die jou bij je doelstellingen kunnen helpen?

Maak je ten minste een keer per week tijd vrij na werk/school om te relaxen?

Heb je in de afgelopen maand afgesproken met een kennis die je hebt ontmoet bij 

netwerkactiviteiten?

Als je mensen ontmoet hou je dan in een overzichtelijk bestand informatie bij over hen 

zoals interesses, beroep, hobby's en waarover jullie hebben gesproken? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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33 Ik denk dat het een belangrijke training is

34

Ik denk dat de simulatiegame/lessen belangrijk was/waren om met 

het onderwerp te oefenen

35

Ik zou bereid zijn om de simulatiegame opnieuw te doen/lessen 

opnieuw te volgen omdat ik het waardevol vind

36 Ik geloof dat de simulatiegame/lessen waardevol voor mij is/zijn

37

Ik geloof dat het spelen van de simulatiegame/volgen van de lessen 

met iets oplevert

38

Ik denk dat de simulatiegame/lessen nuttig zijn om het onderwerp te 

oefenen

39

Ik denk dat het spelen/volgen van de simulatiegame/lessen me helpt 

om het onderwerp te beheersen

40

Ik voelde me betrokken bij wat ik deed tijdens de 

simulatiegame/lessen

41 Tijdens de simulatiegame/lessen 'zat ik er helemaal in'

42

Tijdens de simulatiegame/lessen was mijn aandacht volledig gericht 

op het onderwerp

43 Ik kon tijdens de simulatiegame/lessen mijn aandacht vasthouden

44 Tijdens de simulatiegame/lessen was ik volledig geconcentreerd

45 Ik speelde de simulatiegame/volgde de lessen, omdat ik dat wilde

46

Ik voelde dat het mijn eigen keuze was om deze simulatiegame te 

spelen/lessen te volgen

47

Ik geloof dat ik enige keuze had over het spelen van de 

simulatiegame/volgen van de lessen

48 Ik had het gevoel dat ik dit moest doen

49

Ik had niet echt een keuze om de simulatiegame te doen/lessen te 

volgen

50

Ik speelde de simulatiegame/volgde de lessen, omdat ik geen keuze 

had

51 Ik speelde de simulatiegame/volgde de lessen, omdat ik moest

52 Ik heb een hoop energie gestoken in de simulatiegame/lessen

53 Ik heb erg mijn best gedaan tijdens de simulatiegame/lessen

54

Het was belangrijk voor me om goed te presteren tijdens de 

simulatiegame/lessen

55

Ik heb niet veel energie gestoken in het spelen van de 

simulatiegame/actief mee te doen in de lessen

56

Ik heb niet erg mijn best gedaan om goed te presteren tijdens de 

simulatiegame/lessen

Inspanning

Waarde / nut

Betrokkenheid / concentratie

Gevoel van keuze
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Bijlage C. Gamekenmerken simulatiegame Networkcase/leskenmerken lessen 

Economie: Netwerken 
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1 Ik wist hoe goed ik het deed tijdens de simulatiegame/lessen

2 Ik wist hoe ik beter kon worden

3

Ik heb zelf ervaren hoe ik de simulatiegame beter kon spelen/lessen 

beter kon volgen

4

Tijdens het spelen van de simulatiegame/volgen van de lessen, 

werd ik steeds beter

5 Mijn acties hadden een effect in de simulatiegame/lessen

6 De simulatiegame/lessen was/waren te makkelijk voor mij

7 Het leerdoel was haalbaar voor mij

8 De simulatiegame/lessen sloot/sloten aan bij mijn niveau 

9 De simulatiegame/lessen bleef/bleven uitdagend voor mij

10 De simulatiegame/lessen was/waren moeilijk voor mij

11 Ik kon de acties uitvoeren die ik verwachtte

12 Ik kon zelf kiezen hoe ik het doel wilde bereiken

13 Ik heb zelf ervaren wat goed werkte in de simulatiegame/lessen

14 Ik werd beperkt in wat ik wilde doen

15 Ik had het gevoel dat ik controle had

16 Ik vond het prettig de simulatiegame/lessen samen te spelen/volgen

17 Er waren genoeg mogelijkheden om samen te spelen/werken

18 Ik heb geleerd van medespelers/medestudenten

19 Het was nuttig om de simulatiegame/lessen samen te spelen/volgen

20 Samen spelen/werken droeg niet bij aan het behalen van het doel

Feedback

Uitdaging

Controle

Sociale interactie
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21 De spelregels waren (uiteindelijk) duidelijk

22 Ik wist (uiteindelijk) wat het doel was

23 Ik wist wat ik wilde bereiken in de simulatiegame/lessen

24 Ik wist hoe ik het doel kon bereiken

25 Ik begreep niet hoe ik de simulatiegame/lessen moest spelen/volgen

26 Ik kon snel met de simulatiegame aan de slag

27 De werking van de simulatiegame was duidelijk

28 Het duurde lang voordat ik begreep hoe de simulatiegame werkte

29 Ik kon niet alle mogelijkheden van de simulatiegame gebruiken

30 Ik vond de simulatiegame makkelijk uit te voeren

Gameworld

31 Ik vond de simulatiegame voldoende realistisch

32 Ik vond de simulatiegame aantrekkelijk

33 Ik had een interessante rol in de simulatiegame

34 Ik ging helemaal op in de gamewereld

35 De simulatiegame sloot aan bij mijn belevingswereld

36 De simulatiegame sloot goed aan bij de lesstof

37 Ik begreep waarom we de simulatiegame zijn gaan spelen

38 Ik vond de discussie achteraf nuttig

39 Wat ik in de simulatiegame heb geleerd, kan ik erbuiten toepassen

40 Ik begreep niet wat de simulatiegame met de lesstof te maken had

Big Game

Usability

Regels & doelen
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Bijlage D. Hands-off- toets voor- en nameting in de vorm van een casusopdracht 

Achter elke vraag staat aangegeven of het een kennis- (K), inzicht- (I) of een 

toepassingsvraag (T) betreft. Bij een kennisvraag leer je dingen simpelweg uit je hoofd, zonder 

dat je het hoeft te snappen. Voor een inzicht- en toepassingsvraag is die kennis ook nodig, 

maar gaat het nog een stapje verder: je moet ook snappen hoe je deze kennis kunt gebruiken. 

Toetsdoel 

Relaties bouwen en netwerken: Coördinator/Manager legt contact en onderhoudt het netwerk 

zorgvuldig door regelmatig en proactief contact te zoeken met relaties en (potentiële) klanten. 

 

Noot. Dit scoretabel is zowel van toepassing voor de hands-off toets van de voormeting als de 

hands-off toets van de nameting. 

 

Casus ten behoeve van meting leerresultaat voormeting 

Op de Salesafdeling van het cargadoorsbedrijf, waar je nu zes maanden in dienst bent, is het 

al een drukte van belang. Collega’s lopen druk bellend heen en weer, de printer draait op volle 

toeren, het koffiezetapparaat begint aan zijn zesde pot…kortom, another day at the office! Je 

werkt er nog maar kort, maar je voelt je al erg op je gemak. Je collega’s zijn aardig en 

behulpzaam. Het internationale karakter van het werk spreekt je aan. Het biedt vele kansen 

voor ontwikkeling. Je hebt net koffie gehaald en de telefoon gaat. “Jansen hier, ik wil je binnen 5 

minuten op mijn kantoor hebben.” Vervolgens wordt de verbinding direct verbroken. Directeur 

Jansen! Wat zou er aan de hand zijn? Vertwijfelt kijk je terug op de afgelopen weken, is er iets 
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fout gegaan? Heb je iets verknald? De moed zakt je in de schoenen… 

Je neemt nog een flinke slok koffie en loopt de trap op richting zijn kamer. Na een klop op de 

deur stap je naar binnen. Directeur Jansen zit druk gebarend te telefoneren en gooit bij jouw 

binnenkomst de hoorn op de haak. Je gaat zitten, en al na een paar minuten is duidelijk wat hij 

van je wil. Jansen is vanochtend benaderd door een vertegenwoordiger van een rederij. Deze 

rederij heeft interesse in het opzetten van een nieuwe lijndienst vanaf het North-West Continent, 

waarbij de haven van Rotterdam een belangrijke plek inneemt en heeft gevraagd of wij deze 

opdracht aan zouden kunnen. Om deze opdracht binnen te halen, moeten wij onze kracht tonen 

en aantonen op welke wijze wij deze nieuwe vaarroute succesvol zouden kunnen opzetten. 

Gelukkig zijn wij hierin ‘gespecialiseerd’. Wow! Natuurlijk reageer je positief, wat een kans! 

Maar onderweg terug naar je bureau slaat de wanhoop toe. Waar moet ik beginnen?! Het enige 

wat je heel duidelijk voor ogen staat is het volgende: Je hebt de komende weken tijd om de 

directie te voorzien van een salespitch om deze geweldige lijndienst op te mogen zetten. 

Voordat het zo ver is, moet je eerst in overleg met collega’s. Tijdens dit overleg wordt er 

besproken welke vragen er zijn en hoe je dit aan gaat pakken. Jullie spreken af dat je de 

salespitch volgens het AIDA-model (zie Bijlage A1) uitwerkt. 

Je krijgt wat meer vertrouwen: Alles komt goed! Nu eerst even relaties en (potentiële) klanten 

bellen om te polsen of ze interesse hebben om TEU’s1 via ons te verschepen naar deze nieuwe 

bestemming. 

Meerkeuzevragen 

1. Met je pitch wil je dat jullie bedrijf zich onderscheidt van de concurrentie, omdat jij heel 

graag deze opdracht binnen wil halen. Hoe pak jij dit aan? (I/T) 

a. Ik zorg ervoor dat ik alle mogelijke vragen kan beantwoorden, zodat zij zien dat ik erg 

                                                      

1 TEU is de aanduiding voor de standaard afmeting. De afkorting staat voor Twenty Foot Equivalent Unit. 1 TEU is 
een container van 20 voet lang, 8 breed en meestal 8,5 hoog. In het metrieke stelsel uitgedrukt is een TEU 6,10 
meter lang, 2,44 m breed en 2,59 m hoog. 
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gemotiveerd ben om de order binnen te halen. 

b. Ik geef hen een visitekaartje met een QR code, zodat zij op onze bedrijfspagina onze 

promotievideo kunnen bekijken met onze missie, visie, Unique Selling Points en 

kernwaarden. 

c. Ik zorg ervoor dat ik goed voorbereid ben op de pitch en de klant van veel informatie kan 

voorzien, zonder dat zij hierom hoeven te vragen. 

d. Bij alle opties zorg ik ervoor ik positief opval/aandacht trek met mijn pitch. 

2. In hoeverre kan er gesteld worden dat jij bezig bent met het onderhouden van je netwerk 

wanneer je onderstaande activiteit(en) uitvoert? (I/T) 

I Ik bel mijn contactpersoon eens op om wat bij te kletsen en eventueel een afspraak in te 

plannen om het te hebben over de mogelijke business in verband met de nieuwe vaarroute.  

II Ik bel mijn contactpersoon op om te vragen hoe de zaken ervoor staan en vraag of onze 

afspraak voor de pitch verzet kan worden, omdat ik helaas door persoonlijke 

omstandigheden ben verhinderd. 

a. Met de activiteit bij optie I ben ik bezig met het onderhouden van mijn netwerk. 

b. Met beide activiteiten ben ik bezig met het onderhouden van mijn netwerk. 

c. Met de activiteit bij optie II ben ik niet bezig met het onderhouden van mijn netwerk. 

d. Met de activiteit bij optie II ben ik bezig met het onderhouden van mijn netwerk. 

3. Je bent (pro)actief aan het netwerken, wanneer je via social media: (I) 

a. Ik zorg ervoor dat ik regelmatig via alle social media kanalen de nieuwe vaarroute promoot 

en wie ze kunnen contacten om te boeken of voor verdere informatie. 

b. Ik zorg ervoor dat ik de berichten van mijn contacten bijhoud en kan reageren als er een 

vraag gesteld wordt over de nieuwe vaarroute. 

c. Ik zorg ervoor dat ik bij alle uitingen een link opneem naar de contactgegevens of de 

informatiematerialen voor deze nieuwe vaarroute. 

d. Bij opties a en c ben ik (pro)actief aan het netwerken. 
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4. Gedurende je pitch wil je de aandacht van je gesprekspartners vast blijven houden (blijven 

boeien) en ervoor zorgen dat ze in jullie bedrijf geïnteresseerd zijn. Hoe pak je dit aan? (I/T) 

a. Ik zorg ervoor dat ik positief overkom over zowel het bedrijf als mijzelf, zodat zij weten wat 

zij aan ons hebben wanneer wij deze vaarroute op mogen zetten. 

b. Ik maak hen duidelijk wat onze krachten zijn zodat zij weten wat zij aan ons hebben 

wanneer wij deze vaarroute op mogen zetten. 

c. Door mijn krachtige houding en gedrag zorg ik ervoor dat zij weten wat zij aan ons hebben 

wanneer wij deze vaarroute op mogen zetten. 

d. Op alle manieren kan ik mijn gesprekspartners blijven boeien gedurende een gesprek. 

5. Je directeur heeft aangegeven dat je proactief moet handelen als je boekingen wil 

bevestigen op deze nieuwe vaarroute. Wat doe je? (T) 

a. Ik mail mijn bestaande klanten waarin ik uitleg dat wij een nieuwe lijn willen opzetten en 

vraag of zij op die route ook goederen via ons zouden willen verschepen. 

b. Ik mail mijn contacten over de nieuwe lijn en vraag hoeveel TEU zij via ons zouden willen 

verschepen. Vervolgens bel ik ze na en geef aan dat zij een staffelkorting krijgen als zij 

zaken met ons zouden (blijven) doen op deze route. 

c. Ik maak een afspraak bij mijn klanten om deze nieuwe lijn te presenteren, zodat ik 

afspraken met hen kan maken over het verschepen van goederen op deze route. 

d. In alle bovenstaande gevallen handel ik proactief. 

6. Welke stelling(en) is/zijn correct? (K) 

a. Als netwerker zeg je altijd ja tegen je contactpersonen, zelfs wanneer je niet zeker weet of 

het realistisch is. 

b. Als je netwerkt, bouw je bewust contacten op en zet je de contacten die je al hebt in voor 

het bereiken van je doelen. 

c. Beide stellingen zijn niet correct. 

d. Beide stellingen zijn correct. 
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7. In welk van onderstaande scenario’s kan er gesteld worden dat je aan het netwerken bent? 

(I/T) 

I Een week na de pitch bel ik na om naar de stand van zaken te vragen. De contactpersoon 

geeft aan dat hij écht niet weet wanneer er een beslissing wordt genomen, want…. de 

assistente van de manager is opgestapt en hij zit met zijn handen in zijn haar. Ik geef hem 

een paar namen door van assistenten die goed zijn in hun werk en die misschien interesse 

hebben. 

II Na mijn pitch zijn wij nog even aan het borrelen en kom ik er achter dat zij op een andere 

vaarroute ook op zoek naar een partner, omdat hun huidige partner te vaak de afspraken 

niet nakomt. Helaas hebben wij zelf het zo druk, dat wij die route er niet bij kunnen doen, 

maar ik geef hen de namen door van een aantal bedrijven die hen hierbij kunnen helpen. 

a. In scenario I ben ik niet aan het netwerken. 

b. In beide scenario’s ben ik aan het netwerken. 

c. In scenario II ben ik aan het netwerken. 

d. In scenario II ben ik niet aan het netwerken. 

8. Je kunt stellen dat je je netwerk aan het uitbouwen bent, wanneer: (I) 

I Ik bij een kerstfeest van mijn relatie met verschillende van hun samenwerkingspartners in 

gesprek ga over zaken en wij visitekaartjes uitwisselen. 

II Ik onderweg naar mijn pitch in gesprek raak met een reiziger en enthousiast vertel over 

mijn werkzaamheden waarin die reiziger heel erg is geïnteresseerd. 

III Bij een diner georganiseerd door een relatie, ik aan tafel zit met andere cargadoors en 

expediteurs en wij praten over eventuele samenwerking op een specifiek project. 

a. In scenario I en II ben ik mijn netwerk aan het uitbouwen. 

b. In scenario I en III ben ik mijn netwerk aan het uitbouwen. 

c. In scenario II en III ben ik mijn netwerk aan het uitbouwen. 

d. In alle scenario’s ben ik mijn netwerk aan het uitbouwen. 
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9. Een concurrent die ook gaat pitchen voor deze nieuwe vaarroute benaderd jullie bedrijf, om 

aan te geven dat zij wel een eigen schip hebben, maar het eigenlijk alleen niet kunnen 

vullen: te weinig contacten, maar graag met jullie willen samenwerken: gebruik maken van 

jullie netwerk. Hoe zou jij hiermee omgaan en waarom? (I) 

Helemaal mee oneens; Mee oneens; Geen mening; Mee eens; Helemaal mee eens 

a. Ik zou akkoord gaan met hun verzoek, maar dan zouden zij wel een marge van de 

winst moeten afstaan aan ons bedrijf, zodat wij toch opbrengsten genereren. 

b. Ik zou akkoord gaan met hun verzoek tegen een vergoeding en hen in contact 

brengen met enkele contacten die open staan voor samenwerking. 

c. Ik zou niet akkoord gaan met het verzoek, want deze concurrent krijgt dan een 

machtspositie doordat zij een eigen schip hebben. 

d. Ik zou niet akkoord gaan met het verzoek, maar hen wel in contact brengen met een aantal 

contacten die hen zouden kunnen helpen bij het vullen van het schip. 

e. Ik zou niet akkoord gaan, want zij zouden onze contacten kunnen inpikken, waardoor wij 

geen zaken meer met ze zouden kunnen doen. 

f. Ik zou akkoord gaan met het verzoek, want zo verspreiden wij toch onze kansen om 

opbrengsten te genereren. 

g. Ik zou aangeven dat ik er op terug zou komen en ondertussen in mijn netwerk 

nagaan welke samenwerkingsverbanden mogelijk zouden zijn en hierop acteren.  
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Casus ten behoeve van meting leerresultaat nameting 

Op de Salesafdeling van het cargadoorsbedrijf, waar je nu zes maanden in dienst bent, is het 

al een drukte van belang. Collega’s lopen druk bellend heen en weer, de printer draait op volle 

toeren, het koffiezetapparaat begint aan zijn zesde pot…kortom, another day at the office! Je 

werkt er nog maar kort, maar je voelt je al erg op je gemak. Je collega’s zijn aardig en 

behulpzaam. Het internationale karakter van het werk spreekt je aan. Het biedt vele kansen 

voor ontwikkeling. Je hebt net koffie gehaald en de telefoon gaat. “Jansen hier, ik wil je binnen 5 

minuten op mijn kantoor hebben.” Vervolgens wordt de verbinding direct verbroken. Directeur 

Jansen! Wat zou er aan de hand zijn? Vertwijfelt kijk je terug op de afgelopen weken, is er iets 

fout gegaan? Heb je iets verknald? De moed zakt je in de schoenen… 

Je neemt nog een flinke slok koffie en loopt de trap op richting zijn kamer. Na een klop op de 

deur stap je naar binnen. Directeur Jansen zit druk gebarend te telefoneren en gooit bij jouw 

binnenkomst de hoorn op de haak. Je gaat zitten, en al na een paar minuten is duidelijk wat hij 

van je wil. Jansen is vanochtend benaderd door een vertegenwoordiger van een rederij. Deze 

rederij heeft interesse in het opzetten van een nieuwe lijndienst vanaf het North-West Continent, 

waarbij de haven van Rotterdam een belangrijke plek inneemt en heeft gevraagd of wij deze 

opdracht aan zouden kunnen. Om deze opdracht binnen te halen, moeten wij onze kracht tonen 

en aantonen op welke wijze wij deze nieuwe vaarroute succesvol zouden kunnen opzetten. 

Gelukkig zijn wij hierin ‘gespecialiseerd’. Wow! Natuurlijk reageer je positief, wat een kans! 

Maar onderweg terug naar je bureau slaat de wanhoop toe. Waar moet ik beginnen?! Het enige 

wat je heel duidelijk voor ogen staat is het volgende: Je hebt de komende weken tijd om de 

directie te voorzien van een salespitch om deze geweldige lijndienst op te mogen zetten. 

Voordat het zo ver is, moet je eerst in overleg met collega’s. Tijdens dit overleg wordt er 

besproken welke vragen er zijn en hoe je dit aan gaat pakken. Jullie spreken af dat je de 

salespitch volgens het AIDA-model (zie Bijlage A1) uitwerkt. 

Je krijgt wat meer vertrouwen: Alles komt goed! Nu eerst even relaties en (potentiële) klanten 
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bellen om te polsen of ze interesse hebben om TEU’s2 via ons te verschepen naar deze nieuwe 

bestemming. 

Meerkeuzevragen 

1. Voor de pitch verdiep je je in wat netwerken nu is en hoe je dit doet. Welke stelling(en) over 

netwerken is/zijn correct? (K) 

a. Netwerken kun je altijd en overal doen. 

b. Als goede netwerker moet je goed kunnen luisteren, sociaal vaardig zijn en 

inlevingsvermogen hebben. 

c. Als goede netwerker moet je snel verbanden kunnen leggen en adviseren. 

d. Alle stellingen zijn correct. 

2. Na de pitch wil je de contacten blijven onderhouden. Wanneer kom je tot een mogelijke 

oplossing van een probleem door het toepassen van een relatiebeheertechniek? (T)  

a. Wanneer een van de managers na zijn ontslag een sollicitatiegesprek heeft als gevolg van 

onze whatsapp berichten.  

b. Wanneer een gedemotiveerde collega weer motivatie krijgt in het complexe werk door onze 

gesprekken bij een kop koffie. 

c. Wanneer ik bij jubileumfeesten van twee hele belangrijk managers, de een niet boven de 

ander stel en bij allebei een cadeau laat bezorgen, omdat ik helaas bij beiden verstek moet 

laten gaan.  

d. Bij alle antwoorden pas ik een relatiebeheertechniek toe. 

3. Na de pitch wil je je netwerk uitbouwen en ga je naar je LinkedIn pagina. Wanneer je het 

volgende doet, ben je je netwerk aan het uitbouwen: (I) 

I Op LinkedIn reageren op berichten van zakelijke contacten. 

                                                      

2 TEU is de aanduiding voor de standaard afmeting. De afkorting staat voor Twenty Foot Equivalent Unit. 1 TEU is 
een container van 20 voet lang, 8 breed en meestal 8,5 hoog. In het metrieke stelsel uitgedrukt is een TEU 6,10 
meter lang, 2,44 m breed en 2,59 m hoog. 
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II Op LinkedIn scrollen door mijn newsfeed en bekijken wat mijn zakelijke contacten  

bezighoudt. 

III Op LinkedIn de pagina’s van mijn contactpersonen bekijken en noteren wat hen  

bezighoudt. 

IV Op LinkedIn linken met personen die ik zakelijk ken. 

a. Met activiteiten I en II ben ik bezig met het uitbouwen van mijn netwerk. 

b. Met activiteiten II en IV ben ik bezig met het uitbouwen van mijn netwerk. 

c. Met activiteiten I en IV ben ik bezig met het uitbouwen van mijn netwerk. 

d. Met activiteiten III en IV ben ik bezig met het uitbouwen van mijn netwerk. 

4. Je wilt dat wanneer jij wegloopt na de pitch, je gesprekspartners het gevoel hebben ‘dit 

bedrijf willen we écht hebben voor deze nieuwe vaarroute’, omdat jullie bedrijf de meest 

geschikte partner is om deze nieuwe business op te zetten. Beargumenteer hoe jij dit aan 

zou pakken? (I/T) 

a. Ik maak hen duidelijk, door een prognose, wat wij met onze expertise en netwerk 

voor hen kunnen betekenen op deze nieuwe vaarroute en hoe dit zich vertaalt naar 

omzetcijfers. 

b. Ik vertel hen dat wij met iedereen overweg kunnen en zaken kunnen doen en maak hen 

duidelijk dat wij het werk écht wel aankunnen, daar zijn wij op andere vaarroutes toch ook 

al mee bezig. 

c. Ik maak hen duidelijk dat wij zo’n groot netwerk hebben, dat wij er altijd voor kunnen zorgen 

dat de verschepingen op deze nieuwe route probleemloos zullen verlopen. 

d. Op alle manieren kan ik ervoor zorgen dat mijn gesprekspartners willen samenwerken met 

ons om deze nieuwe vaarroute op te zetten. 

5. Hoe zorg je ervoor dat je (potentiële) klant een goed gevoel heeft bij jouw voorstel en 

akkoord geeft voor het verschepen van een bepaald aantal TEU per maand voor de door 

jou afgegeven tarieven? (T) 



77 

a. Ik geef aan dat de prijzen marktconform zijn. Dat ze best navraag mogen doen, maar dat 

het schip al vol raakt en zij snel moeten beslissen als ze nog van een plek verzekerd willen 

zijn. 

b. Ik geef aan dat ik ze niet onder druk wil zetten en dat ze best navraag kunnen doen of de 

prijzen marktconform zijn, maar dat ik het voor het einde van de week wil weten. 

c. Met optie a zorg je er niet voor dat de (potentiële) klant snel zal handelen om gebruik te 

kunnen maken van deze tarieven per maand voor verschepingen 

d. Beide opties, a en b, zorgen ervoor dat de (potentiële) klant snel zal handelen om van 

deze tarieven per maand gebruik te kunnen maken voor verschepingen. 

6. Leg uit waarom je in onderstaande scenario’s een relatiebeheertechniek aan het toepassen 

bent. (I/T)  

I Na de pitch werk ik in een plan uit wie de tekeningsbevoegde personen zijn, hoe ik deze 

contactpersonen via social media ga benaderen over de mogelijke opdracht en dit 

vervolgens ook doe. 

II Na de pitch werk ik in een plan uit wie ik heb gesproken, schrijf ik uitvoerig uit hoe ik deze 

contactpersonen ken en via social media wil gaan benaderen over de mogelijke opdracht. 

a. Optie I, omdat ik een plan heb uitgewerkt en het ook uitvoer. 

b. Optie II, omdat ik in mijn uitgewerkte plan ook uitvoerig aangeef hoe ik de contactpersonen 

ken. 

c. Optie I, omdat ik in mijn uitgewerkte plan ook in kaart breng wie de tekeningsbevoegde 

personen zijn. 

d. Optie II, omdat ik in mijn plan heb uitgewerkt hoe ik de contactpersonen wil benaderen. 

7. Relatiebeheer is het opbouwen en onderhouden van klantrelaties en dit bijhouden in een 

klantsysteem, met als doel deze klanten tevreden te houden, zodat ze later opnieuw een 

aankoop bij je doen. In welk scenario kan er gesteld worden dat jij je netwerkt uitbouwt 

middels relatiebeheer? (I/T) 
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a. Wanneer ik in ons systeem de oude gespreksnotities lees van mijn collega en 

contact leg met een bedrijf dat destijds niet was geïnteresseerd in verdere diensten, 

maar na mijn korte pitch wel in gesprek wenst te gaan. 

b. Wanneer ik na mijn gesprek met potentiële klanten een bezoekrapport uitwerk en opsla in 

ons klantensysteem en hierbij invoer waardoor zij wel over de streep getrokken kunnen 

worden om zaken met ons te doen. 

c. Wanneer ik oude bezoekrapporten bestudeer en besluit deze bedrijven weer te benaderen 

voor potentieel nieuw werk en hierbij rekening hou met hetgeen er eerder door hen werd 

aangegeven. 

d. Nadat ik verschillende klachten van een aantal klanten naar alle tevredenheid heb opgelost, 

beloven deze klanten om ons aan te prijzen via verschillende (social) media kanalen, deze 

positieve publiciteit zorgt zeker voor meer werk. 

8. Je leidinggevende geeft aan dat je proactief moet handelen om de opdracht voor deze 

nieuwe vaarroute binnen te slepen. Hoe pak je dit aan? (T) 

a. Ik benader mijn contactpersoon en vraag na wat zij belangrijk vinden om te zien/horen in de 

pitch, zodat ik deze informatie in mijn pitch kan verwerken en wij hierdoor een voorsprong 

hebben op de andere bedrijven. 

b. Ik benader mijn contactpersoon en vraag naar de andere bedrijven die ook komen 

pitchen, zodat ik aan de hand van een concurrentie analyse kan benadrukken 

waarom wij vaardiger zijn dan die andere bedrijven. 

c. Ik zoek uit via social media wie de beslissingsbevoegde personen zijn en zorg ervoor dat ik 

een cadeau voor hen meeneem wanneer ik ga pitchen, zodat deze opdracht ons wordt 

gegund door de beslissingsbevoegde personen. 

d. Ik blijf in nauw contact met mijn contactpersoon, zowel via whatsapp als via LinkedIn, zodat 

die mij op voorhand volledig kan informeren over de dealbreakers (punten die een 

overeenkomst in de weg staan) waardoor wij hierop kunnen anticiperen en verzekerd zijn 
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van de opdracht. 

9. Voor de pitch belt jouw contactpersoon jou op om aan te geven dat het er bij voorbaat niet 

goed uitziet voor jullie bedrijf, omdat jullie geen kantoren en/of lokale contactpersonen 

hebben in de landen die op deze nieuwe vaarroute liggen, hoe ondervang je dit probleem? 

(I/T) 

Helemaal mee oneens; Mee oneens; Geen mening; Mee eens; Helemaal mee eens 

a. Ik ga in gesprek met concurrenten om gebruik te mogen maken van hun lokaal 

netwerk. 

b. Ik vraag aan klanten die daar gesitueerd zijn of zij aanbevelingen kunnen doen, zodat 

wij lokaal een netwerk kunnen opbouwen. 

c. Ik vraag klanten om reviews over onze service toen wij voor hen nieuwe vaarroutes 

opzetten. 

d. Ik zou in mijn netwerk contacten leggen voor mogelijke samenwerkingsverbanden. 

e. Ik zorg ervoor dat ik in contact kom met betrouwbare bedrijven die als onze 

vertegenwoordigers kunnen fungeren. 

f. Ik zoek uit of er samenwerkingsverbanden bestaan waarbij wij ons zouden kunnen 

aansluiten, al moeten wij dan wel wat marge inleveren. 

g. Ik bel en mail met lokale bedrijven om te vragen of ze interesse hebben om met ons samen 

te werken. 
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Bijlage A1. AIDA-model hands-off toetsen 

Het AIDA model is een model dat beschrijft welke vier stappen moeten worden gezet om 

je doelgroep aan te zetten tot een actie. De letters uit het AIDA model staan voor Attention, 

Interest, Desire en Action. Deze woorden zijn de vier stappen die moeten worden ondernomen.  

Attention (aandacht) 

De eerste stap bestaat uit attention, oftewel de aandacht trekken. Deze stap focust op 

(merk)bekendheid. Dit is een belangrijke stap voor onbekende ondernemingen, voor bedrijven 

zoals Coca Cola is deze stap minder van belang omdat consumenten al op de hoogte zijn van 

Coca Cola. Een persoon ziet gemiddeld duizenden reclame-uitingen op een dag, het is dus van 

belang om op te vallen tussen al die billboards, commercials, abri’s. etc. Dit wordt vaak gedaan 

door gebruik te maken van grote afbeeldingen/tekst, geluiden, veel kleur of juist veel witte 

ruimte. 

Interest (interesse) 

Als je eenmaal de aandacht hebt, moet je deze behouden door interesse te creëren. Dit 

wordt vaak gedaan door positieve punten van het product, de dienst of merk te benadrukken. 

Hier wordt gefocust op ‘Unique Selling Points’. Waarom moeten consumenten jouw producten 

of diensten kopen? Wat voor voordelen biedt het de klanten?  

Desire (verlangen) 

Nu je de aandacht en interesse hebt, is het tijd voor de volgende stap: verlangen creëren. De 

interest en desire stap van het AIDA model gaan hand in hand. Terwijl je de interesse opwekt 

ben je ook bezig met verlangen creëren. Hierbij worden de positieve punten van een product of 

dienst vertaald naar hoe deze punten de klant kan helpen. Dit wordt vaak gedaan door in te 

spelen op de emotie van de consument. Wat voor probleem lost het op? Op welke manier wordt 

het leven van de koper vergemakkelijkt?  
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Dus, in plaats van te zeggen “Deze telefoon beschikt over 4K resolutie”, kun je beter 

aangeven wat dit betekent voor de klant. Dus “Met deze telefoon bekijkt u uw foto’s op een 

haarscherp beeld”. Of in plaats van “Deze laptop is 1 cm dun en heeft een 12 inch 

beeldscherm”, “Deze compacte laptop is ontzettend makkelijk mee te nemen, waar u ook 

naartoe reist”. 

Action (actie) 

De laatste stap van het model focust op de daadwerkelijke aanschaf van het product of 

dienst. In reclames komt dit naar voren in een ‘call-to-action’: een korte duidelijke zin in de 

gebiedende wijs die een bepaalde actie uitlokt. Dus bijvoorbeeld: “Ga naar www.voorbeeld.nl” 

“Bestel nu”, “Boek nu”, “Lees meer”, “Download”. 

Maar ook speciale aanbiedingen kunnen een klant overhalen tot aanschaf. Denk hierbij aan 

de Tell-sell spotjes waar de prijs van € 200 naar € 99 gaat waarna het product opnieuw wordt 

afgeprijsd naar €79 als je binnen 5 minuten besteld. Hierdoor wordt de klant onder druk gezet 

om het product snel aan te schaffen voordat de aanbieding verlopen is. 
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Bijlage E. Praktijktoets: voeren netwerkgesprek 

 
Naam student:       _____________________________________ 
 

Studentnummer:    _____________________________________ 
 

Klas:                       _____________________________________ 
 

Datum:                   _____________________________________ 
 

Cijfer: 

 

Gegevens Praktijktoets  

Nummer kerntaak : P2/P3-K1 

Naam van de kerntaak : Verricht commerciële cargadoors- 

   /expediteurs activiteiten 

Nummer werkproces(sen)  : W1 

Naam van het werkproces(sen)  : Legt contact en onderhoudt zijn netwerk 

Toetssoort : Praktijktoets (simulatie) 

Gegevens beoordeling  

Aantal te behalen punten : 20 

Cesuur : 11 

Vereisten / benodigdheden  

Toegestane hulpmiddelen/opmerkingen:  Informatiepakket eigen bedrijf 

 Persbericht voor lokale markt (marktsegment) 

1. Rekenmachine en/of telefoon is niet toegestaan. 

2. Cesuur: totaal zijn er 20 punten te behalen, 11 punten is een voldoende: 5,5. 

3. Zie bladzijde 6 voor cijfernormeringstabel. 
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Informatie student 

- Deze praktijktoets betreft: een toets waarbij de student een 

netwerkgesprek voert met een potentiële klant in de rol van de 

cargadoor op een inside sales afdeling. 

- De toets duurt maximaal: 30 minuten, student dient in maximaal 30 

minuten het AIDA-(marketing)model (Strong, 1925) te doorlopen. 

- Deze toets zal als volgt worden beoordeeld:  door 1 beoordelaar en 1 observator. 

- Deze toets is kwalificerend. Dit betekent dat er een cijfer volgt dat geldt als onderdeel van het 

cijfer voor een kerntaak van het kwalificatiedossier.  

- Om een voldoende te halen moet er in totaal minimaal 11 punten worden behaald. 

 

Opdrachtomschrijving student 

De student licht de dienst, het product, het bedrijf waarin de klant is geïnteresseerd toe en 

signaleert gedurende het gesprek met de potentiële klant de kansen en mogelijkheden voor het 

bedrijf. Hij/zij past hierin relatiebeheertechnieken adequaat toe. 

Na afronding van deze toets is student in staat om:  

 Proactief op zoek te gaan naar en actief contact te leggen met (potentiële) klanten, reders, 

exporteurs, importeurs en expediteurs. 

 Het netwerk zorgvuldig te onderhouden door regelmatig en proactief contact te zoeken met 

(potentiële klanten). 

 Het netwerk op proactieve wijze uit te breiden onder andere ten behoeve van acquisitie. 

 Relatiebeheertechnieken adequaat toe te passen. 
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Inleiding voor de Beoordelaar/Observator 

De studenten hebben een informatiepakket opgesteld en een persbericht verstuurd vanuit de 

rol van de cargadoor op een inside sales afdeling. Aan de hand van het persbericht heeft een 

expediteur (potentiële klant) contact opgenomen met de cargadoor voor een oriënterend 

gesprek. De expediteur heeft expliciet gevraagd om het gesprek te voeren met degene die het 

meest expertise heeft binnen het vaargebied ……. met equipment ……. Er is een afspraak 

gemaakt dat de expediteur bij jou op locatie langs komt. 

 

Vaargebied kan zijn: 

North West Continent to: 

 

Equipment kan zijn: 

1. 20ft / 40ft DV (dryvan), import en export (droge lading) 

2. RF (Reefers), import en export 

 

Beoordelingsprocedure 

Beoordelaar 

De beoordelaar voert het gesprek met de student waarbij het script en beschrijving van de 

inhoud netwerkgesprek leidend zijn om tot een volledige beoordeling te kunnen komen. Het 

gesprek is leidend, het informatiepakket gemaakt door student heeft geen invloed op de 

beoordeling. 

1. Far East  2. East Coast South America  

3. South East Asia  4. West Coast South America  

5. Africa 6. Central America incl. Mexico  

7. Middle East  8. East Coast North America  

9. Australia & New Zealand 10. West Coast North America 
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Observator/Beoordelaar 

Na afronding van het gesprek, gaan de observator en beoordelaar met elkaar in gesprek om 

het formulier te bespreken en hiervan een vertaling te maken in de beoordelingsrubrics zodat 

het aantal punten kan worden vastgesteld en daarmee ook het eindcijfer. 

 

Script 

Student: Cargadoor 

Beoordelaar: Expediteur 

Onderstaande tekst is beschreven vanuit het perspectief van de expediteur. 

 

 
Goedemorgen/middag, 

Small-talk 

Ik ben benieuwd wie jullie zijn als bedrijf (doel van het gesprek), missie/visie, producten en 

diensten. Ik heb contact met jullie opgenomen omdat (verwijs persbericht), ik heb interesse in 

het vaargebied ….. met specialiteit equipment ….. omdat dit vaargebied en equipment niet 

binnen mijn expertise liggen. 

Ik heb een paar klanten in mijn portefeuille die geïnteresseerd zijn in deze route, ik heb het 

hier dan over een redelijk opstartvolume van XX TEU’s per maand. Graag zou ik ook gebruik 

willen maken van jullie aanvullende producten en diensten. Ik zou ook graag willen weten wat 

jullie sterke punten zijn en hoe de prijs/kwaliteit verhouding ligt. Of er nog ontwikkelingen zijn in 

de markt waar ik rekening mee zou moet houden. Daarnaast hebben wij als bedrijf de behoefte 

om op lange termijn een samenwerking aan te gaan en ben benieuwd naar jullie visie daarop. 

Bedankt voor het gesprek en de informatie, de informatie zal verder intern besproken worden 

waarna er contact opgenomen zal worden. 
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Inhoud netwerkgesprek 

Klant: Expediteur (in te vullen door beoordelaar) 

Klant naam: naam beoordelaar 

 

Doel van het gesprek: 

Je hebt als expediteur een oriënterend gesprek aangevraagd voor een expliciet vaargebied/ 

equipment.  

 

A) De student maakt een professionele indruk: 

1. De student maakt oogcontact 

2. De student heeft een open houding 

3. De student start small-talk voorafgaand aan het zakelijke gedeelte 

4. De student past de LSD methode toe (luisteren, samenvatten, doorvragen) 

  

B) Kennismaking cargadoorsbedrijf 

1. De student licht het cargadoorsbedrijf toe 

2. De student licht de producten toe van het cargadoorsbedrijf 

3. De student licht de diensten toe van het cargadoorsbedrijf  

 

C) De student signaleert kansen en mogelijkheden vanuit de informatie die de expediteur 

(beoordelaar) heeft gegeven. (zie script) 

1. Aanvullende diensten  

- Student benoemt minimaal één aanvullende dienst, zoals bijvoorbeeld: 

- Voor- natransporten = multi-intermodaal 

- Opmaak van douanedocumenten 
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- Opslagmogelijkheden 

en/of 

2. Actualiteiten  

- De student benoemt een actualiteit die relevant is voor het verhaal. 

en/of 

3. Unique selling points 

- De student heeft een SWOT analyse gemaakt en moet vanuit de sterke punten in zijn 

SWOT kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de klant.  

en/of 

4. Kostenbewust 

- De student moet signaleren waar de belangen liggen van de expediteur. 

 

D) VERPLICHT: Belang lange termijn relatie (student past relatietechnieken toe voor de lange 

termijn: bijv. na 1 jaar 5% korting, na 2 jaar 10% korting, etc. of bij het boeken van x aantal 

containers een geschenk). 
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Rubrics Netwerkgesprek 

Totaal aantal punten behaald  

Akkoord Beoordelaar (paraaf)  

Akkoord Observator (paraaf)  

 

 
 
  

A) De student maakt 
een professionele 
indruk: 
 

1. Maakt oogcontact 
2. Open houding 
3. Small talk 
4. LSD 

Laat 1 / 4 punten 
zien. 

Laat 2 / 4 punten 
zien. 

Laat 3 /4 punten 
zien. 

Laat 4/4 punten 
zien. 

2 punten 3 punten 4 punten 5 punten 

B) De student licht 
de diensten, het 
product, het 
bedrijf waarin de 
klant 
geïnteresseerd is 
volledig toe. 

Licht 0/3 punten 
toe. 

Licht 1/3 punten 
toe. 

Licht 2/3 punten 
toe. 

Licht 3/3 punten 
toe.  

 
 

 
 

0 punten 1 punt 2 punten 3 punten 

C) De student 
signaleert kansen 
en mogelijkheden 
en gaat hier op in. 

1. Aanvullende 
diensten 

2. Actualiteiten 
3. Unique selling 

points 
4. Kostenbewust 

Signaleert 1/4 
kansen en 
mogelijkheden en 
gaat hierop in. 

Signaleert 2/4 
kansen en 
mogelijkheden en 
gaat hierop in. 

Signaleert 3/4 
kansen en 
mogelijkheden en 
gaat hierop in. 
 

Signaleert 4/4 
kansen en 
mogelijkheden en 
gaat hierop in. 
 

2 punten 4 punten 6 punten 8 punten 

D) De student past 
relatiebeheer-
technieken 
adequaat toe. 

Niet toegepast. Voor korte termijn 
toegepast. 
 

Voor middellange 
termijn 
toegepast. 

Voor lange 
termijn 
toegepast. 
 
 
 

0 punten 2 punten 3 punten 4 punten 
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Bijlage F. Schema 3 interbeoordelaarsbetrouwbaarheid praktijktoets 

Student Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Overeenstemming 

1 6,0 6,0 1 
2 5,5 5,5 1 
3 8,0 7,5 0 
4 5,5 5,5 1 
5 8,0 8,0 1 
6 8,0 8,0 1 
7 7,5 8,0 0 
8 5,5 5,5 1 
9 6,0 6,0 1 
10 6,5 6,5 1 
11 5,1 5,1 1 
12 4,7 4,7 1 
13 5,5 5,5 1 
14 8,5 8,5 1 
15 9,5 9,5 1 
16 8,5 8,5 1 
17 9,5 9,5 1 
18 8,5 8,5 1 
19 7,5 7,5 1 
20 8,0 8,0 1 
21 6,5 6,5 1 
22 8,0 8,0 1 
23 6,5 6,5 1 
24 7,5 7,5 1 
25 8,0 8,0 1 
26 4,7 4,7 1 
27 6,0 6,0 1 
28 9,5 9,5 1 
29 7,5 7,5 1 
30 6,0 7,0 0 
31 4,3 4,3 1 
32 5,1 5,1 1 
33 5,5 5,5 1 
34 5,5 5,5 1 
35 4,3 4,3 1 
36 4,7 4,7 1 
37 7,0 7,0 1 
38 5,5 5,5 1 
39 7,0 7,0 1 
40 6,0 6,0 1 
41 6,5 6,5 1 
42 7,0 7,0 1 
43 4,7 4,7 1 
44 8,0 8,0 1 
45 8,0 8,0 1 
46 8,0 8,0 1 
47 6,0 6,0 1 
48 6,5 6,5 1 
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Student Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Overeenstemming 

49 5,1 5,1 1 
50 7,0 7,0 1 
51 4,7 4,7 1 
52 6,5 6,5 1 
53 6,5 6,5 1 
54 4,7 4,7 1 
55 7,5 7,5 1 
56 9,0 9,0 1 
57 7,0 7,0 1 
58 6,5 6,5 1 
59 5,5 5,5 1 
60 4,3 4,3 1 
61 4,3 3,9 0 
62 6,5 6,5 1 
63 8,0 9,0 1 
64 6,0 6,0 1 
65 4,7 4,7 1 
66 8,5 8,5 1 
67 7,5 7,5 1 
68 7,5 7,5 1 
69 7,0 7,0 1 
70 4,7 4,7 1 
71 7,5 7,5 1 
72 7,0 7,0 1 
73 6,5 6,5 1 
74 6,0 6,0 1 
75 4,7 4,7 1 
76 5,1 5,1 1 
77 5,5 5,5 1 

Procentuele overeenstemming  74 / 77 = 96.10% 

Noot. In het algemeen wordt in de meeste gebieden meer dan 75% overeenstemming 

aanvaardbaar geacht (Hallgren, 2012; Landis & Koch, 1977; Shoukri, 2010). 


