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Samenvatting
Onderdompeling in de Realiteit van de Logistieke Omgeving: Leereffecten van het Spelen van een
Realistische Game
Shireen Peterson

Achtergrond - Alhoewel het onderwijs een toename laat zien in het gebruik van digitale ondersteuning
en leermiddelen, blijkt de inzet van serious gaming wat achter te blijven (SURFnet, 2016). Echter kan
serious gaming ingezet worden om de vaardigheden van de authentieke beroepspraktijk te oefenen,
wat naast het spelelement motivatie verhogend kan werken.

Doel - De praktijkcomponent in de opleiding Assistent logistiek medewerker is minimaal. In dit
onderzoek werd gekeken wat het effect is van het spelen van de Warehouse Game op leeruitkomst,
transfer van het geleerde naar de beroepssituatie en mate van vertrouwen in beroepscompetenties, in
vergelijking met een groep die dit spel niet speelt. Ook werd gekeken welke leer- en gamekenmerken
een positieve invloed op de resultaten van de gestelde hypotheses hebben (Trooster et al., 2017).

Proefpersonen, procedure, onderzoeksontwerp - Aan dit onderzoek namen 42 studenten van het
Zadkine Startcollege deel. De participanten zijn niet at random toebedeeld, maar werden gevormd
door vier bestaande klassen, vandaar dat dit onderzoek gebruik maakte van het quasi- experimenteel
ontwerp. The game-based learning evaluation model (GEM) van Oprins et al. (2015) is gebruikt als
raamwerk om het effect van serious games op een systematische en gestandaardiseerde manier te
meten.
Meetinstrumenten – Bestaande logistiektoetsen zijn aangepast en ingezet bij de voor- en nameting (De
Handelsroute, 2017). Met de gevalideerde vragenlijst van Oprins, et al. (2013) is in de voormeting
intrinsieke motivatie en self-efficacy gemeten. Studenten beoordeelden zichzelf in de voor- en
nameting op zeven gedragsindicatoren behorende bij de kwalificatie Assistent logistiek medewerker.
De praktijktest werd middels dezelfde kwalificatie beoordeeld (Examenplatform Entree, 2018). Het
effect van het spelen van de Warehouse Game is gemeten door het afnemen van de gevalideerde
GEM-light vragenlijsten over leer- en gamekenmerken van Oprins et al. (2015). Aan de hand van de
vragen van Oprins et al. (2015) zijn er semigestructureerde interviews afgenomen bij de experimentele
groep.
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Resultaten – De klassen verschilden significant wat betreft persoonskenmerken, echter niet wat betreft
game-ervaring. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen op de
leeruitkomsten kennis, transfer en self-assessment. De experimentele groep was significant meer
intrinsiek gemotiveerd, scoorde, alhoewel niet significant, hoger op self-efficacy en engagement /
concentratie en vonden de lessen significant waardevoller dan de studenten uit de controlegroep. Er
zijn significant medium tot sterke verbanden gevonden met de leerkenmerken en de uitkomstmaten
praktijktest en self-assessment. Ook zijn er significant medium tot sterke verbanden gevonden tussen
het leerkenmerk motivatie en de uitkomstmaten. Verder zijn er correlaties gevonden tussen
gamekenmerken en leeruitkomsten en game- en leerkenmerken.

Conclusie - In dit onderzoek zijn geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen op de
leeruitkomsten kennis, transfer en mate van vertrouwen. Er kan geconcludeerd worden dat het
ontbreken van de verwachte effecten te maken heeft met de samenstelling van de groepen. Studenten
uit de experimentele groep scoorden gunstiger op de meeste leerkenmerken. Met name motivatie
suggereert een invloed op leeruitkomsten. Ondanks dat er geen significante verschillen zijn in
leeruitkomsten, laten de resultaten toch zien dat de Warehouse Game voor een goede balans kan
zorgen tussen praktijkleren en theorie.

Keywords – Serious games, Warehouse Game, Logistiek, Leereffecten
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Summary
Plunge into the Reality of a Logistics Environment: Learning Effects of Playing an Authentic Game
Shireen Peterson

Background – Despite education showing an increase in the usage of digital support and learning
tools, the application of serious gaming appears to lag (SURFnet, 2016). However, serious gaming can
be applied to practise the skills of the authentic professional practices, which apart from the gaming
element can work as a motivational stimulant.
Aim – The practical component within the educational programme of an assistant logistics employee is
minimal. This research examined what effect playing the Warehouse Game has on learning outcomes,
transferring what is learnt to professional situations, and the degree of trust in professional
competences compared to a group of non-players. It was also assessed which learning and gaming
features have a positive influence on the results of the posed hypotheses (Trooster et al. 2017).
Participants, procedure, design – Forty-two students of the Zadkine Startcollege part participated in
the research. These participants were not selected at random but were formed at the hand of four
existing classes. Therefore, the research used the quasi – experimental subject. The game-based
learning evaluation model (GEM) (Oprins et al. 2015) has been used as framework to measure the
effect of serious games in a systematic and standardised way.
Measures – Existing logistics exams were adjusted and used by the pre and post-tests (De
Handelsroute, 2017). With the validated list of questions (Oprins et al. 2015) the pre-test measured
intrinsic values of motivation and self-efficiency. Students judged themselves in the pre and post-tests
based on seven behavioural indicators associated with the qualification assistant logistics employee.
The practice test was judged by the same qualification (Examenplatform Entree, 2018). The effect of
playing the Warehouse Game is measured by working down the validated GEM-light questions list
about learning and gaming features (Oprins et al. 2015). Semi-structured interviews were held with the
experimental group at the hand of these questions.
Results – The classes differed significantly regarding personal features yet did not differ when it came
down to gaming experience. No significant differences between the learning outcomes knowledge,
transfer, and self-assessment of the two group was found. The experimental group was significantly
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more intrinsically motivated, scored, despite it being insignificant, higher for self-efficiency and
engagement / concentration and thought of the lessons as significantly more valuable than students
from the control group. Significant medium to strong relations were found with the learning features
and the outcome measures practice test and self-assessment. Also, significant medium to strong
relations were found between the learning feature motivation and the outcome measures. Additionally,
correlations were found between gaming features and learning outcomes as well as correlations
between learning outcomes and gaming and learning features.
Conclusion – In this research no significant differences were found between both groups regarding
learning outcomes knowledge, transfer, and degree of trust. It can be concluded that the lack of the
expected effects is tied to the composition of the groups. Students from the experimental group scored
higher for most of the learning features. Especially motivation suggests an influence on learning
outcomes. Despite no significant difference in learning outcomes, the results show that the Warehouse
Game can bring about a good balance between practical learning and theory.

Keywords – Serious games, Warehouse Game, Logistics, Learning Effects
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1. Inleiding

Volgens de OESO beschikt Nederland over een sterk stelsel van beroepsonderwijs in de vorm van
een beroepsopleidende leerweg (bol) en een beroepsbegeleidende leerweg (bbl), waarin praktijkleren
en opdoen van kennis centraal staat (OECD, 2016; SER, 2016). Echter vraagt de SER (2016) zich af
hoe we ervoor kunnen blijven zorgen dat het onderwijs in de toekomst blijft aansluiten bij de behoefte
van studenten, bedrijven en de veranderende arbeidsmarkt.
Bij toekomstgericht beroepsonderwijs is de verbinding tussen praktijkleren en kennis opdoen
cruciaal voor (aankomende) beroepsbeoefenaren (SER, 2016). Uit onderzoek blijkt dat studenten het
leren in de praktijk als zeer motiverend en waardevol beleven (Job- monitor, 2016). Met het leren in
de praktijksetting wordt verstaan het leren van authentieke taken in een realistische complexe
beroepscontext (ECBO, 2012). Het huidige onderwijs experimenteert met diverse innovatieve vormen
van praktijkleren, aangeduid met de term ‘hybride leeromgeving’, een leeromgeving die gericht is op
het verbinden van leren in een schoolse setting en leren in een praktijksetting. Voorbeelden zijn
praktijkroutes waarbij het onderwijs op de locatie van het bedrijf wordt verzorgd, of bedrijfsscholen
waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken (SER, 2016). Maar ook het inzetten van serious
gaming biedt grote kansen voor het onderwijs als het gaat om leerdoelen waarbij ‘zelf ervaren’
belangrijk is SURFnet (2016).
Spelen speelt al van oudsher een belangrijke rol bij het leren van kinderen. Het ondersteunt het
intellectueel, emotioneel en sociaal welzijn, waardoor ervaringen vanuit spel beschouwd kunnen
worden als potentiële leerervaringen, gedreven door intrinsieke motivatie en interesse (Paniagua,
Alejandro & Istance, 2018). Alhoewel het onderwijs een toename laat zien in het gebruik van digitale
ondersteuning en leermiddelen, blijkt de inzet van serious gaming wat achter te blijven (SURFnet,
2016). Echter kan serious gaming veel nieuwe mogelijkheden bieden in het onderwijs. Het kan
aanzetten tot actief en zelfregulerend leren, wat leidt tot meer begrip en inzicht in de leerstof.
Simulatie maakt abstracte leerstof, praktisch toepasbaar, maar ook voor vaardigheden kunnen games
goed worden ingezet. Verder kan serious gaming individueel, tijd- en plaatsonafhankelijk worden
ingezet, waarmee het bijdraagt aan flexibel leren en onderwijs op maat. Tevens dragen de
spelelementen ertoe bij de student te motiveren zijn of haar doel te bereiken (SURFnet, 2016).
Bijna 42,5 procent van de beroepsbevolking is middelbaar opgeleid, wat maakt dat het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) een cruciale rol heeft in de voorbereiding van jongeren op hun deelname aan
de samenleving (SER, 2017). De steeds sneller veranderende arbeidsmarkt stelt namelijk hoge eisen
aan het middelbaar onderwijs, vanwege de vraag naar goed opgeleide vakmensen die flexibel
inzetbaar, sociaal vaardig en creatief zijn (Bussenmaker, 2014). Uit het rapport van de OESO blijkt dat
ondanks dat het Nederlandse schoolsysteem als één van de beste uit de bus komt, leerlingen in
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Nederland in vergelijking met leerlingen in andere landen minder gemotiveerd zijn. Zelfs de bestpresterende leerlingen in Nederland hebben volgens het rapport een motivatie die ver onder het OESO
gemiddelde ligt (OECD, 2016; Kennisrotonde, 2016).
Uit onderzoek onder mbo-studenten blijkt dat studenten over het algemeen gematigd positief zijn
over de opleidingen en de instellingen; studenten blijven echter kritisch over het gebruik van de
aangeschafte leermiddelen, vinden docenten niet altijd motiverend en voelen zich regelmatig
onvoldoende uitgedaagd in de les (SER, 2017; JOB, 2016). Met het aanbieden van meer uitdagend en
gevarieerd onderwijs, maar ook met een meer gepersonaliseerd en flexibel aanbod trachten scholen de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te moderniseren (Kennisnet, 2017).Volgens Bussenmaker
(2014) biedt ict kansen om dit toekomstscenario te kunnen realiseren, vanwege de positieve impact
van multimediaal leermateriaal, gamification en simulaties op leerresultaten.
1.2 Probleemschets en doel van het onderzoek
Entreeopleidingen bereiden studenten - vanaf 16 jaar - zonder diploma van het voortgezet
onderwijs voor op de arbeidsmarkt of op doorstroom naar mbo-niveau 2. De opleiding duurt één jaar
en bereidt studenten voor op een functie als assistent. Zadkine Startcollege biedt opleidingen aan in
verschillende vormen: naast bol en bbl trajecten, kunnen studenten ook deelnemen aan meer hybride
opleidingen die in co-creatie met regionale bedrijven zijn ontwikkeld en waar studenten leren werken
in een echte praktijkomgeving (Inspectie van het onderwijs, 2018).
Het Startcollege heeft als doelstelling de praktijkcomponent in de opleidingen steeds meer te
ontwikkelen en te versterken door enerzijds intensiever met het bedrijfsleven samen te werken en te
experimenteren met hybride leervormen (OCW en MBO-raad, 2018) en anderzijds in het schoolse
onderwijs bij de beroepslessen een goede balans te realiseren tussen praktijkleren en theorie. Dit door
het leren in een zo authentiek mogelijke leeromgeving plaatst te laten vinden, waardoor het leren
contextrijk en daarmee betekenisvol wordt, met als effect dat studenten beter zijn voorbereid op hun
stageplek, alsmede het vertrouwen hebben hiervoor voldoende voorbereid te zijn. Voor een aantal
uitstroomrichtingen is dit in voldoende mate gerealiseerd, echter is de balans tussen praktijkleren en
theorie in het schoolse onderwijs bij de opleiding Assistent medewerker logistiek minimaal.
De onderwijspraktijk heeft dus belang bij het realiseren van een contextrijke leeromgeving bij het
beroepsvak logistiek. Het doel van dit onderzoek is dan ook na te gaan of het implementeren van een
serious game, waarin studenten échte beroepsvaardigheden leren, hieraan gehoor kan geven.
Uit onderzoeken naar simulaties en games in het mbo-onderwijs blijkt echter dat deze inderdaad
kunnen helpen bij een snellere en betere voorbereiding op de beroepspraktijk (Kennisnet, 2015). TNO
heeft bijvoorbeeld serious games voor de logistieke sector ontwikkeld (Lebesque, Van Meijeren, De
Boer & Kosterman, 2017). Maar ook betaalbare simulaties en games van Virtual Skillslab dragen bij
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aan een snellere en betere voorbereiding op de beroepspraktijk (The Virtual Skillslab, 2018). SURFnet
(2016) pleit voor een systematische verzameling van serious games die door het onderwijs wordt
ingezet om inzicht te krijgen waarom games nog niet op grote schaal gebruikt wordt in het onderwijs.
Voor het vergelijken van onderzoek in de toekomst benadrukken Oprins et al. (2015) het belang van
het op een systematische en gestandaardiseerde manier meten van het effect van serious games. Dit
kan gebruikers helpen een geschikte serious game te kiezen en gamedesigners helpen hun producten te
verbeteren.
1.3 Theoretische kader
Om te blijven zorgen dat het middelbaar beroepsonderwijs in de toekomst blijft aansluiten bij de
behoefte van studenten, bedrijven en de steeds meer complexere en veranderende arbeidsmarkt, is de
verbinding tussen praktijkleren en kennis opdoen cruciaal voor (aankomende) beroepsbeoefenaren
(SER, 2016). Deze opvatting heeft haar wortels in de situated cognition theory ook wel situated
learning (gesitueerd leren) genoemd. Situated cognition benadrukt de context waarin lerenden
geplaatst worden om te leren. Lave en Wenger wijzen met hun begrip legitieme perifere participatie
op het belang van het actief mogen meewerken in een zo authentiek mogelijke praktijkcontext, echter
is het meewerken nog ‘perifeer’, wat betekent dat de beginnende beroepsbeoefenaar beperkt actief
ingezet wordt en slechts een beperkte eindverantwoordelijkheid krijgt in tegenstelling tot de expert
(Valcke, 2010). Door legitieme perifere participatie wordt het ontwikkelingsproces van een
beginnende beroepsbeoefenaar tot expert vormgegeven, waarbij na langdurige participatie in die
bepaalde beroepscontext een verschuiving plaats zal gaan vinden van beginnende beroepsbeoefenaar
naar expert (Driscoll, 2005). Volgens de ‘situated’ benadering is leren een continue en levenslang
proces en verloopt veel leren impliciet door de interactie met anderen in de sociale periferie, of te wel
sociale context. Leren is dus geen kwestie van het internaliseren van kennis door een persoon, maar
een kwestie van een verandering in een sociale gemeenschap van de persoon (Duffy & Cunningham,
1996). Lave en Wenger benadrukken net als Vygotsky tevens het belang van taal; mentale functies
veranderen bovenal door de mediation van taal. Het opdoen van kennis en daardoor leren wordt
hiermee een sociaal, communicatief proces, onlosmakelijk gebaseerd op taal (Duffy & Cunningham,
1996; Valcke, 2010).
Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds een kloof is tussen wat er wordt geleerd en wat er van
competente beroepsbeoefenaars wordt gevraagd (Baartman & De Bruijn, 2011). Het leren van
authentieke taken in een gesimuleerde en/of realistische complexe beroepscontext draagt bij aan de
ontwikkeling van beroepscompetenties. Van lerenden wordt namelijk verwacht dat ze verschillende
soorten kennis integreren, bijvoorbeeld theoretische kennis, kennis van werkprocessen en praktische
kennis (Ecbo, 2012). Alhoewel verscheidene onderzoekers beroepscompetenties definiëren als een
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geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten, bedingen Baartman en De Bruijn,
(2011) dat integratie bepaald moet worden als een leerproces dat leidt naar verschillende niveaus van
kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Een assistent beroepsbeoefenaar is bijvoorbeeld minder
beroepscompetent dan een supervisor. Terwijl competenties gezien moet worden als een leerproduct;
bij de uitvoering van een ‘specifieke’ beroepstaak, wordt het niveau van de kennis, vaardigheden en
houdingsaspecten geïntegreerd beoordeeld. Ook het vier-componenten instructiemodel (4CID- model)
van Van Merriënboer gaat uit van het werken met in complexiteit oplopende authentieke beroepstaken
waarin de lerende de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van een vaardigheid geïntegreerd leert
toepassen en coördineren. De student krijgt zo het vertrouwen goed voorbereid te zijn om de
vertaalslag te maken van hetgeen op school geleerd is naar de stageplek en/of werk (Van Merriënboer
& Kirschner, 2013).

1.3.1 Motivatie en games
Uit onderzoek blijkt dat digitale games in onderwijs in het algemeen een positief effect hebben op
motivatie van lerenden. Games die door spelers beschouwt worden als motiverend leiden tot een
grotere betrokkenheid in de game play (Proulx, Romero & Arnab, 2017). Volgens Wouters, Van
Nimwegen, Van Oosterdorp en Van der Spek (2013) in Proulx et al. (2017) is het daarom ‘van belang
een theorie over motivatie als de Zelf- Determinatie Theorie (ZDT) van Ryan en Deci (2000) in het
game-ontwerp mee te nemen, zodat bij het gebruik in onderwijs de waarschijnlijkheid dat de game
door de lerenden beschouwd wordt als fun vergroot wordt’ (p. 83). De ZDT stelt dat mensen drie
essentiële psychologische basisbehoeften hebben: de behoefte aan autonomie, betrokkenheid en
competentie. Als mensen kwalitatief goed gemotiveerd zijn (de basisbehoeften zijn vervuld), dan
voelen ze zich goed in hun vel en presteren ze beter (Van den Broeck, Ferris, Chang & Rosen, 2016).
Omdat ZDT ervan uitgaat dat iedereen profiteert van de bevrediging van de basisbehoeften, wordt
gesteld dat omgevingsfactoren, die de behoeften voeden, voor iedereen motiverend zijn (Van den
Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens & Andriessen, 2009). De ZDT maakt onderscheid tussen
verschillende typen van motivatie, gebaseerd op de verschillende redenen of doelen die een actie doen
ontstaan. Intrinsieke motivatie refereert naar het uitvoeren van een activiteit, omdat het op zich
interessant of leuk is. Bij extrinsieke motivatie wordt gedrag vertoond omwille van een uitkomst die
buiten de activiteit gelegen is (Ryan & Deci, 2000; Van den Broeck et al., 2009). De ZDT
onderscheidt hierbij diverse typen van extrinsieke motivatie, namelijk externe , geïntrojecteerde,
geïdentificeerde en geïntegreerde regulatie, die verschillende impact hebben op het functioneren van
mensen (Ryan & Connell, 1989 in Van den Broeck et al., 2009). Figuur 1 geeft het
zelfdeterminatiecontinuüm van Ryan & Deci, (2000) weer.
Deze verschillen in kwaliteit hangen samen met de mate waarin extrinsiek gemotiveerd gedrag
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autonoom dan wel gecontroleerd gereguleerd is. De ZDT stelt dat autonome motivatie altijd
kwalitatief beter is dan gecontroleerde motivatie. De verschillende typen van motivatie kunnen zowel
worden uitgelokt door de omgeving als hun oorsprong vinden bij de mensen zelf (Van den Broeck et
al., 2009).

1.3.2 Serious games
Serious games zijn digitale games die verschillen van gewone spelletjes door hun doel, namelijk
spelers iets te leren en hun gedrag te veranderen (Susi, Johannesson, & Backlund, 2007; Van
Kranenburg, Slot, Staal, Leurdijk & Burgmeijer, 2006; Lebesque et al., 2017; SLO, 2009). Serious
games worden ook niet vrijwillige gespeeld; het is een onderdeel van een leerproces (SLO, 2009). In
serious games worden gamekarakteristieken gecombineerd met instructie-elementen (Ter Vrugte,
2016). De game heeft dus een spelelement in zich, wat van belang is om de gameplay te behouden
Van Kranenburg et al., 2006; SLO, 2009), waardoor leren op een leuke, uitdagende en veilige manier
kan gebeuren, wat weer een motivatie verhogende werking kan hebben op studenten (Van Kranenburg
et al., 2006).

Leer- en gamemechanisme (LM-LG model)
Bij het ontwerpen van serious games is het essentieel de gewenste leeruitkomst(en) met de typische
gamekarakteristieken te matchen. Daarom is het belangrijk te begrijpen hoe verschillende gameelementen bij kunnen dragen aan het effectief faciliteren van leren. (Arnab et al., 2014). Het leergamemechanisme model (LM-GM model) van Lim et al. (2013), geëvalueerd door Arnab et al. (2015)
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in Proulx et al. (2017) kan gebruikt worden als hulpmiddel voor serious game-ontwerp als voor gameanalyse. Dit model is een kernachtig middel om in kaart te brengen hoe 'speelse’ elementen gelinkt
kunnen worden aan pedagogische doelstellingen, direct gerelateerd aan de acties van de speler en de
gameplay, oftewel serious games mechanismes. Figuur 2 toont een voorbeeld van de leer- en
gamemechanismen. De mechanismen die zowel leren als gamen ondersteunen worden beschouwd als
abstract (conceptueel) en concreet (expliciet en te implementeren ) (Arnab et al., 2014; Proulx et al.,
(2017). Het model is echter beschrijvend en niet voorschrijvend; het geeft de gebruiker de
mogelijkheid een relatie te leggen tussen leer- en gamemechanisme door een tabel in te vullen, met als
doel de specifieke serious game situaties te beschrijven (Arnab & Clarce, 2015).
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Het LM-LG model is ontstaan door de LM-GM classificaties te mixen en is gebaseerd op de
taxonomie van Bloom en de zelfdeterminatiecontinuüm van Ryan en Deci. De horizontale as van
Tabel 1 geeft het continuüm weer van ongemotiveerd (amotivation), naar extrinsieke motivatie en
eindigt met intrinsieke motivatie als hoogste niveau. In de verticale as is tabel 1 georganiseerd rond de
taxonomie van Bloom (laatste kolom, vetgedrukt), waarbij onthouden (retention) als laagste niveau
van denkvaardigheden gezien moet worden en creëren (creating) als hoogste niveau. De centrale
kolommen laten de gamemechanisme zien (links) en de leermechanismen (rechts, grijze kleur en
cursief), behorend bij hun extrinsieke en intrinsieke motivatie potentieel. De redenering achter dit
raamwerk is het identificeren en analyseren van gamemechanismen (met als doel ondersteunen van de
game-ervaring) en leermechanismen (met als doel het ondersteunen van leeractiviteiten) met als
potentieel het ondersteunen van motivatie (Proulx et al., 2017).
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Game-effecten die effectief leren stimuleren
Uit onderzoek blijkt dat (a) actieve deelname, (b) uitdaging, (c) interactie, (d) feedback en (e) flow en
betrokkenheid de belangrijkste motiverende elementen zijn van serious games, die effectief leren
stimuleren (SLO, 2009); Lebesque et al., 2017).
Ad a: Spelers worden getriggerd door de actieve rol bij het aansturen op bepaalde resultaten en
worden zich zo bewust van hun eigen leerproces (Lebesque et al., 2017).
Ad b: Spelers worden door het uitdagend spel vanwege de specifieke doelen en toenemende
moeilijkheidsgraad, gestimuleerd om beter hun best te doen. Er ontstaat een probleemgebaseerde
leeromgeving (Lebesque et al., 2017), omdat de speler in een context wordt geplaatst die net iets
complexer is dan wat de lerende reeds aan kan, waardoor deze net nog de gepaste inspanning kan
leveren om nieuwe kennis te verwerven. De zone van naaste ontwikkeling van Vygotsky ligt hier ten
grondslag aan (Valcke, 2010). Studenten zijn dusdanig gemotiveerd dat ze alle kwaliteiten en
vaardigheden inzetten om deze ‘zone’ te bereiken. Abdul, Jabbar en Felicia (2015) in Paniagua et al.
(2018) stellen dat ‘het spel’ de missende component is in de dunne scheidslijn tussen, competentie,
motivatie en plezier’ (p. 99).
Ad c: Interactie tussen spelers, zowel persoonlijk als online, maar ook een vorm van
interactie door bijvoorbeeld het opvragen van hints bij een externe bron, levert een bijdrage aan het
leerproces (Lebesque et al., 2017).
Ad d: Spelers krijgen feedback over de resultaten van hun handelingen, vaak in de vorm van een
beloning of boete, maar spelers kunnen ook leren van hun eerdere acties, omdat ze een beter beeld
krijgen van de gevolgen die bepaalde acties voor de praktijk zouden betekenen (Lebesque et al.,
2017). Uit onderzoek van John Hattie blijkt dat goede feedback een grote impact heeft op het
verbeteren van leren (effectgrootte is 0.79). Goede feedback werkt als de drie feedbackvragen: Waar
ga ik heen?, Hoe sta ik ervoor? en Wat is de volgende stap? zijn behandeld. De drie feedbackvragen
hebben vier

feedbackniveaus

(taakniveau, procesniveau, zelfregulatie en

zelfniveau)

die

corresponderen met de fases van leren, van beginnend via capabel naar expert (Hattie, 2012).
Verschillende experts op het gebied van serious gaming benadrukken dat om lerenden in de juiste flow
te houden, feedback binnen serious gaming adaptief zal moeten zijn, gebaseerd op de veranderende
bekwaamheid van de student en dat feedback tevens ‘onopvallend’ gegeven zal moeten worden, zodat
deze de flow niet verstoort. Volgens Nadolski en Hummel (2017) is het dan ook een uitdaging om de
balans tussen leren en gamen en tussen uitdaging en bekwaamheid te behouden in serious games.
Ad e: Flow en betrokkenheid is wat spelers enthousiast, gemotiveerd en bij het spel betrokken
houdt (Lebesque et al., 2017). Volgens Gsikszentmihalyi in Huisman (2013, p. 77) wordt flow
gerealiseerd als er sprake is van een optimale balans tussen de moeilijkheid van een taak en de
specifieke vaardigheden van de persoon in kwestie. In games wordt continu gezocht naar deze balans,
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maar in iedere goede game zit ook frustratie; de irritatie die kan ontstaan bij een speler, omdat hij iets
moet doen dat grenst aan zijn vaardigheden op dat moment, wat niet altijd lukt. Frustratie is een sterke
emotie die je motiveert het een volgende keer echt veel beter te doen. De juiste dosering en timing van
de frustratiefactor kenmerken een goede serieus game.

1.3.3 De Warehouse Game
Serious gaming heeft als doel de complexe dagelijkse praktijk te simuleren (Susi et al.., 2007; Van
Kranenburg et al., 2006; Lebesque et al., 2017). Uit onderzoek naar simulaties en games in het mboonderwijs blijkt dat deze inderdaad kunnen helpen bij een snellere en betere voorbereiding op de
beroepspraktijk (Kennisnet, 2015). ROC A12 en de Politieacademie maken bijvoorbeeld gebruik van
XVR, een virtueel oefensysteem, die praktijkincidenten zoals een autobrand, een verkeersongeluk of
een voorval op een evenemententerrein of vliegveld simuleren (Kennisnet, 2016). Het Nationaal
Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineerde en financierde het praktijkgerichte
onderwijsonderzoek waarin Stichting Praktijkleren, de Open Universiteit en de roc’s Nova College en
Zadkine samen hebben gewerkt aan project SLEM (Serious games voor Leren en Examineren in het
Mbo)

dat

zich

met

behulp

van

serious

games

richt

op

het

verbeteren

van

de

communicatievaardigheden van ICT leerlingen (NRO, z.j.).
De Warehouse Game van The Virtual Skillslab (2018) kan ingezet worden om de

praktijkcomponent in de opleiding logistiek van het Startcollege te versterken. Het is een
game waarin studenten échte logistieke beroepsvaardigheden leren. De interactieve 3D
omgeving bestaat uit een realistisch magazijn waarin je kunt rondlopen en -rijden, er zijn
diverse interne transportmiddelen, een werkend warehouse management systeem (WMS) en
een groot aantal realistische producten.
Voor het analyseren van de Warehouse Game maak ik gebruik van het LM- LG model. Tabel 2,

opgenomen in Bijlage A geeft de analyse van de leer- en gamemechanisme van de Warehouse
Game weer. Deze analyse laat zien welke gamemechanismen (GM) de game-ervaring
ondersteunen en op welke manier ze gelinkt worden aan pedagogische doelstellingen of te wel
leermechanismen (LM) die de leeractiviteiten ondersteunen, met als potentieel het
ondersteunen van motivatie (Lim et al., 2013).
Uit deze analyse blijkt dat de Warehouse Game ontworpen is met leer- en gamemechanismes die
effectief leren stimuleren. Actieve deelname wordt ondersteunt door de interactieve 3D omgeving van
de Warehouse Game, weergegeven in Figuur 3, waar de student zelf aan de slag gaat (LM
participation). Het GM Physical movement geeft de studenten het gevoel ondergedompeld te zijn in de
gamewereld. De ingebouwde didactiek zorgt ervoor dat de oefeningen, beschikbaar op verschillende
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niveaus, steeds uitdagend zijn, maar zorgt er ook voor dat er altijd voldoende instructie en hulp wordt
gegeven wanneer de student dat nodig heeft (LM discover).

Door het GM Paviovian Interactions is de serious game makkelijk aan te leren, maar wordt het
moeilijker naarmate de speler vorderingen maakt. Interactie wordt gerealiseerd doordat de student in
elk van de vier modules, weergegeven in Figuur 4, een andere rol aanneemt, namelijk
expeditiemedewerker, orderpicker, reachtrucker, of vrachtwagenchauffeur (LM. Imitation). Het GM
RolePlaying helpt de speler in de ‘huid’ van het virtueel karakter te kruipen. Na elk onderdeel geeft
de coach feedback, weergegeven in Figuur 5 op de behaalde scores per leerdoel en adviseert met
welke onderwerpen extra geoefend moet worden (LM/ GM feedback ). Door het spelen van de serious
game benutten en ontwikkelen studenten de eigen capaciteiten. Het is een vorm van zelfsturing,
ondersteunt door de GM status in de vorm van het behalen van goede scores en begrip van de kennis
en vaardigheden, wat de flow en betrokkenheid vergroot (LM Ownership) (Lim et al., 2013).
1.4 Vraagstellingen en hypothesen
Het Zadkine Startcollege heeft als doelstelling de praktijkcomponent in de opleidingen steeds meer te
ontwikkelen en te versterken door onder andere in het schoolse onderwijs bij het beroepsvak een
goede balans te realiseren tussen praktijkleren en theorie door het leren in een zo authentiek mogelijke
leeromgeving plaatst te laten vinden, waardoor het leren contextrijk en daarmee betekenisvol wordt.
Het inzetten van serious gaming is een middel om de transitie van het onderwijs naar de
beroepspraktijk optimaler te kunnen faciliteren, waardoor lerenden meer voorbereid zijn op de eisen
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van de toekomstige werkplek (Ecbo, 2012). Daarnaast heeft een serious game een spelelement in zich,
waardoor leren op een leuke, uitdagende en veilige manier kan gebeuren, wat weer een motivatie
verhogende werking kan hebben op studenten (Van Kranenburg et al., 2006).

Het doel van dit onderzoek is dan ook door middel van een experiment nagaan of studenten van de
entreeopleiding Assistent logistiek medewerker, of de opleiding Entree breed, die naast de reguliere
lessen logistiek, de Warehouse Game hebben gespeeld, beter zijn voorbereid op de eisen van de
toekomstige werkplek dan studenten die de serious game niet hebben gespeeld, vanwege de
onderdompeling in de logistieke beroepscontext. De centrale vraag in dit onderzoek is: Heeft de
interventie het spelen van de Warehouse Game effect op leeruitkomst, transfer van het geleerde naar
de beroepssituatie en mate van vertrouwen in beroepscompetenties in vergelijking met een groep die
dit spel niet speelt?
Volgens Oprins et al. (2015) zal in onderzoek naar serious gaming altijd de leeruitkomsten, gameen leerkenmerken, de persoonlijke kenmerken en de beïnvloedende omgevingsfactoren meegenomen
moeten worden. Per onderzoeksvraag worden zowel de leeruitkomsten als de leer- en gamekenmerken
gemeten, die mogelijk invloed hebben op het leerproces en vergeleken tussen de groepen (Trooster et
al., 2017). Dit brengt de volgende hypotheses met zich mee:
1. Studenten die naast de reguliere lessen logistiek de Warehouse Game hebben gespeeld, laten
betere resultaten zien op leeruitkomst, dan studenten die de serious game niet hebben
gespeeld.
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2. Door het spelen van de Warehouse Game leren studenten de kennis, vaardigheden en
houdingsaspecten van de logistieke beroepsvaardigheid geïntegreerd toepassen en
coördineren, waardoor zij beter voorbereid zijn op hun toekomstige stageplek (werken in een
magazijn), dan studenten die de serious game niet gespeeld hebben.
3. Door het spelen van Warehouse Game hebben studenten meer vertrouwen in hun eigen
beroepscompetenties en voelen zich daardoor meer voorbereid op hun toekomstige stageplek
(werken in een magazijn), dan studenten die de serious game niet gespeeld hebben.
4. Studenten die naast de reguliere lessen logistiek de Warehouse Game hebben gespeeld, scoren
gunstiger op de leerkenmerken, die een positieve invloed hebben op het leerproces, dan
studenten die de serious game niet gespeeld hebben (Trooster et al., 2017)?
5. Deelvraag: Welke gamekenmerken hebben een positieve invloed op de resultaten van de vier
gestelde hypotheses (Trooster et al., 2017)?

2. Methode
2.1 Ontwerp
In dit onderzoek werd uitgegaan van vier bestaande klassen, vandaar dat het niet mogelijk was
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random deelnemers toe te wijzen aan de experimentele respectievelijk controlegroep, waardoor dit
onderzoek gebruik maakt van het quasi- experimenteel ontwerp: voor- en nameting met bestaande
groepen (nonequivalent control group design) (‘t Hart, Van Dijk, De Goede, Jansen, & Theunissen,
1998). In dit quasi-experimenteel onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van het spelen van de
Warehouse Game op leeruitkomst, transfer van het geleerde naar de beroepssituatie en mate van
vertrouwen in beroepscompetenties, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen de beide groepen. In
het ontwerp speelt de experimentele groep de Warehouse Game. De controlegroep krijgt deze
interventie niet. Dit leverde de onafhankelijke variabele ‘Warehouse Game‘ op. Schema 1 geeft een
weergave van het ontwerp quasi-experimenteel onderzoek.

The game-based learning evaluation model (GEM) van Oprins et al. (2015) is gebruikt als
raamwerk om het effect van serious games op een systematische en gestandaardiseerde manier te
meten. Figuur 6 geeft het GEM- model weer en is opgenomen in Bijlage B. GEM laat zien welke
indicatoren gemeten moeten worden en hoe deze zich verhouden tot elkaar en is gebaseerd op de
kerngedachte dat bij onderzoek niet uitsluitend naar leeruitkomsten gekeken moet worden, maar ook
naar het leerproces zelf. De leerkenmerken onderzoeken welke kenmerken van de interventie leiden
tot meer leereffect. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de motivationele kenmerken (intrinsieke
motivatie en self-efficacy), die persoonsgebonden zijn en de leerkenmerken die het gevolg van het
leren zelf zijn. De gamekenmerken onderzoeken welke kenmerken van de interventie helpen het leren
te verbeteren. Dit kan meer inzicht geven in de black box van leren en een bijdrage leveren aan
onderzoek naar condities die mogelijkerwijs serious games kunnen verbeteren (Oprins et al., 2013;
Oprins et al., 2015); Trooster et al., 2017). Figuur 7 geeft de type data verzamelt in de voormeting,
nameting en de vijf weken durende interventie periode weer.
De gebruikte meetinstrumenten zijn:


Persoonskenmerken: naam, leeftijd, geslacht, opleiding, game ervaring



Motivationele kenmerken: intrinsieke motivatie, self-efficacy



Leeruitkomsten aan de hand van testen die kennis en transfer laten zien en een vragenlijst
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self-assessment, waaruit de mate van vertrouwen in eigen beroepscompetenties blijkt.


Leerkenmerken waarvan uitgegaan wordt dat ze de leeruitkomsten beïnvloeden.



Gamekenmerken waarvan wordt verondersteld dat het leren stimuleert (Oprins et al., 2013;
Oprins et al., 2015; Trooster et al., 2017).

2.2 Participanten
De participanten in dit onderzoek volgden de reguliere opleiding Assistent medewerker logistiek,
of een opleiding Entree breed op het Zadkine Startcollege. De opleiding Entree breed heeft tot doel
studenten breed te oriënteren op verschillende uitstroomrichtingen. De participanten zijn niet at
random toebedeeld, maar werden gevormd door bestaande groepen. Beide groepen kwamen niet met
elkaar in contact, waardoor de kans dat de deelnemers met elkaar konden praten over het experiment
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en daarmee hun ervaringen konden uitwisselen nihil is. Hiermee is gewaarborgd dat er geen
verspreiding van de ingreep plaatsvond.
De experimentele groep bestond uit een reguliere logistiek klas en een klas anderstaligen die de
Entree breed opleiding volgden op locatie Rotterdam-Zuid. De controlegroep bestond uit een reguliere
logistiek klas in Spijkenisse en een Structuurklas die de opleiding Entree breed volgden in RotterdamZuid. Het totaal aantal participanten bestond uit 42 studenten onderverdeeld in 29 mannen en 13
vrouwen variërend in leeftijd van 15 tot 35 jaar met een gemiddelde leeftijd van 20,6 jaar (SD = 4.90).
De experimentele groep bestond uit 23 studenten (54,8%), waarvan 11 vrouwen (84,6%) en 12
mannen (41,4%). De controlegroep bestond uit 19 studenten (45,2%), waarvan twee vrouwen (15,4%),
17 mannen (58,6%). 33% van de experimentele groep en 66,7% van de controlegroep heeft geen
ervaring met games. 77,8% van de experimentele groep en 22,2% van de controlegroep hebben weinig
ervaring. 50% van de respondenten uit beide groepen gamen vaak en 28,6% uit de experimentele
groep en 71,4% uit de controlegroep gamen heel vaak.
In de experimentele groep heeft 56,5% van de studenten en in de controlegroep 5,3% als laatst
gevolgde opleiding een cursus inburgering, een NT2 taalcursus gevolgd, of informeel de taal geleerd.
In de experimentele groep heeft 17,4% en in de controlegroep 5,3% op een de Internationale
schakelklas gezeten (ISK). In de controlegroep heeft 15,8% het voortgezet speciaal onderwijs gevolgd.
4,3% uit de experimentele groep en 15,8% uit de controlegroep heeft praktijkonderwijs gedaan. Op het
vmbo BB heeft 4,3% uit de experimentele groep en 42,1% uit de controlegroep gezeten. 8,7% van de
studenten uit de experimentele groep hebben vmbo TL gedaan. 10,5% van de studenten uit de
controlegroep hebben mavo, leerjaar 3 als laatst gevolgde opleiding. 4,3% van de experimentele groep
en 5,3% van de controlegroep heeft al eerder een mbo1 opleiding gevolgd. In de experimentele groep
heeft 4,3% een mbo 2 opleiding gedaan, maar niet afgerond. Tabel 3 in Bijlage C geeft een overzicht
van de output van de resultaten van de data-analyse voormeting.
2.3 Materialen
In dit experiment zijn de afhankelijke variabelen leeruitkomsten, transfer naar beroepscontext en mate
van vertrouwen in eigen beroepscompetenties onderzocht. De leeruitkomsten zijn bepaald door
kwantitatieve data te verzamelen door middel van de scores op een kennistest. De transfer is bepaald
door middel van de scores op een praktijktest en de mate van vertrouwen is bepaald door middel van
een vragenlijst leeruitkomsten (self-assessment). De onafhankelijke variabelen zijn geslacht, leeftijd,
opleiding, game-ervaring, motivatie, self-efficacy en voorkennis en zijn bepaald door kwantitatieve
data te verzamelen (Jongkind, 2015). In Bijlage D is de vragenlijst persoonskenmerken, opgenomen.
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2.3.1 Interventie Warehouse Game
Anderhalf uur per week gingen studenten met de module Goederenontvangst van de Warehouse Game
aan de slag. Deze module is onderverdeeld in drie hoofdstukken namelijk: De basis, Kwantitatieve
controle en Kwalitatieve controle. Elke module bestaat uit een aantal levels en elk onderdeel eindigt
met een test your skills. Maar voordat de studenten aan de slag konden gaan in het distributiecentrum,
oefenden ze eerst met lopen en rijden op een oefenparcours, weergegeven in Figuur 8. Een half uur
werd besteed aan opstart, instructie en een debriefing van 15 minuten. Debriefing is een belangrijk
terugkoppelingsmoment, waarin studenten met de docent en met elkaar praten over wat ze in de game
hebben geleerd, of waar ze tegenaan zijn gelopen. Door het spelen van het spel kunnen leervragen
ontstaan die belangrijk zijn voor het behalen van de leerdoelen. Deze feedback is belangrijk om
eventueel bij te sturen op motivatie als studenten aangeven van de game niets te leren (Van Geffen,
2014).

2.3.2 Voorkennistest
De voorkennistest, opgenomen in Bijlage E, bestond uit 16 meerkeuzevragen over goederenontvangst
voorbereiden en goederen lossen en controleren. Bestaande toetsten zijn gebruikt voor het
samenstellen van deze test.

2.3.3 Leerkenmerken
In de voormeting is met een gevalideerde vragenlijst van Oprins, Bakhuys Roozeboom, Visschedijk,
en Kistemaker (2013), opgenomen in Bijlage F, intrinsieke motivatie en self-efficacy gemeten. De
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items bestaan elk uit vijf stellingen en bevatten een 5-puntsschaal (1= helemaal mee oneens – 5=
helemaal mee eens). Cronbach’s alpha is gebruikt om de betrouwbaarheid van de schalen te meten die
uit een aantal items bestaan. Deze geeft een indicatie van de interne consistentie van de schaal. Een
schaal met een waarde van ≥ .70 wordt gezien als betrouwbaar. Bij sommige schalen zijn een aantal
vragen weggehaald om de betrouwbaarheid van de schaal te verbeteren (Field, 2009). De schaal voor
intrinsieke motivatie is betrouwbaar, Cronbach’s alpha voor de vijf items is .77. De schaal voor selfefficacy is betrouwbaar (vijf items; α = .78). Tabel 4, in Bijlage G geeft een overzicht van de
resultaten van de betrouwbaarheidsanalyses (Oprins et al., 2013).
In de nameting werden de leerkenmerken van de experimentele groep, opgenomen in Bijlage H,
gemeten met de gevalideerde vragenlijst GEM light van Oprins et al. (2015) aan de hand van 36
vragen verdeeld over zes items namelijk intrinsieke motivatie, self-efficacy, waarde / nut, engagement
/ concentratie, gevoel van keuze en effort. De leerkenmerken van de controlegroep werd gemeten met
de vragenlijst leerkenmerken lessen logistiek, opgenomen in Bijlage I, gebaseerd op de vragenlijst
GEM-light, waarbij game is veranderd in lessen logistiek. Alle schalen zijn voldoende betrouwbaar.
Echter is de Cronbach’s alpha voor de twee items voor leerkenmerken effort gelijk aan .60, wat op een
middelmatige betrouwbaarheid wijst. Alle item-correlaties zijn groter dan .30.

2.3.4 Leeruitkomsten
Beide groepen kregen een kennistest, opgenomen in Bijlage J, bestaande uit verschillende soorten
toetsvragen over de behandelde theorie uit de methode Verwerken goederenstroom 1 voor de
entreeopleiding Assistent logistiek: Hoofdstuk 1 Goederenontvangst voorbereiden en Hoofdstuk 2
Goederen lossen en controleren (De Handelsroute, 2017). Bestaande toetsten zijn gebruikt voor het
samenstellen van deze test.

2.3.5 Leeruitkomsten: transfer
Beide onderzoeksgroepen kregen een praktijktest, opgenomen in Bijlage K. Deze simulatieopdracht
luidde: ‘Op het Startcollege zijn verschillende goederen geleverd. Je vakdocent vraagt of je een handje
kunt helpen bij het ontvangen en opslaan van goederen.’ Aan de hand van een aangepaste
beoordelingsformulier werden de studenten beoordeeld op de gedrags-indicatoren behorende bij
Kerntaak 1 Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen, van de kwalificatie Assistent logistiek
medewerker (Examenplatform Entree, 2018) opgenomen in Bijlage L.

2.3.6 Leeruitkomsten: mate van vertrouwen
In de voormeting, opgenomen in Bijlage F, gaven studenten in algemene zin aan op een schaal van 10
hoe goed ze zichzelf vinden in het onderwerp ‘Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen.’
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Daarnaast beoordeelden studenten zichzelf op zeven gedragsindicatoren (Examenplatform Entree,
2018). De studenten gaven zichzelf per gedrags-indicator een beoordeling op een 5-puntsschaal (1 =
slecht; 5 = goed) (Oprins et al., 2013). Een betrouwbaarheidsanalyse was uitgevoerd op gekoppeld
data (n = 42). De schaal voor self-assessment: ‘Beoordeel per onderstaande gedrags-indicator hoe
goed jij jezelf vindt.’ is betrouwbaar, Cronbach’s alpha voor de zeven items is ,91.
Bij de nameting werd de self-assessment gemeten aan de hand van de GEM-light vragenlijst met
de vragen: ‘Ik weet na het spelen van de game meer van het onderwerp Assisteert bij de ontvangst en
opslag van goederen’ en ‘Ik ben in staat om … (de zeven gedragsindicatoren)’. De items bevatten een
5-puntsschaal (1 = helemaal mee oneens –5 = helemaal mee eens). De gehele vragenlijst is opgenomen
in Bijlage M. De vraag voor de controlegroep luidde: ‘Ik weet na het volgen van de lessen logistiek
meer van het onderwerp…’. Deze vragenlijst is opgenomen in Bijlage N. De schaal voor selfassessment ‘Ik weet na het spelen van de game / het volgen van de lessen meer van het onderwerp’ en
‘Ik ben instaat om…’ is betrouwbaar (zeven items; α = .78)’.
Tijdens de semi- gestructureerde interviews kregen studenten uit de experimentele groep de vraag
gesteld: ‘Wat denk je van de game geleerd te hebben?’ De open vragen zijn opgenomen in Bijlage O
(Oprins et al., 2013).

2.3.7 Gamekenmerken
Het effect van het spelen van de Warehouse Game is gemeten door het afnemen van de gevalideerde
vragenlijst GEM-light over gamekenmerken. De gehele vragenlijst is opgenomen in Bijlage P. De 46
vragen zijn verdeeld in 8 items namelijk feedback, challenge, control, sociale interactie, rules en goals,
usability, game world en big game. De items bevatten een 5-puntsschaal (1 = helemaal mee oneens; 5
= helemaal mee eens). Het effect van de lessen logistiek is gemeten door het afnemen van de
herschreven vragenlijst GEM-light over gamekenmerken naar lessen logistiek. De gehele vragenlijst is
opgenomen in Bijlage Q. De schaal social interaction wijst op middelmatige betrouwbaarheid. De
betrouwbaarheid van de schaal challenge is middelmatig betrouwbaar. De schaal control is
onvoldoende betrouwbaar. De schaal usability is voldoende betrouwbaar. De schaal big game is
onvoldoende betrouwbaar. Tabel 4, in Bijlage G geeft een overzicht van de resultaten van de
betrouwbaarheidsanalyses.
Tijdens de semi- gestructureerde interviews kregen studenten uit de experimentele groep een aantal
vragen gesteld over gamekenmerken: Wat viel ze op in de game, wat vonden ze goed aan de game en
of ze nog verbeterpunten kunnen aangeven voor de game. De open vragen zijn opgenomen in Bijlage
O (Oprins et al., 2013).
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2.4 Procedure
In de week van 23 september 2019 startte het onderzoek. Twee weken voordat het experiment startte,
werden de studenten uit de vier deelnemende klassen gevraagd of ze vrijwillig mee wilden werken aan
het experiment, waarbij ze door hun vakdocent en de onderzoeker geïnformeerd werden over het
onderzoeksdoel en de planning, maar ook over het in het kader van wetenschappelijk doeleinde
anonimiseren van hun gegevens en dat ze zich op elk moment zonder reden konden terugtrekken uit
het onderzoek (Nadolski & Hummel, 2017). Voordat het beroepsvak logistiek aanving, verzamelde de
onderzoeker de akkoordverklaringen van de studenten.
De studenten kregen in totaal drie uur per week het beroepsvak logistiek. Beide groepen kregen
anderhalf uur per week het vak logistiek. De experimentele groep kreeg anderhalf uur per week de
interventie het spelen van de Warehouse Game, terwijl de controlegroep in plaats daarvan anderhalf
uur per week vaktaal kreeg. De lessen logistiek werden gegeven door vier vakdocenten. Om te
waarborgen dat de condities, betreffende de lesinhoud gelijk was, is er volgens een lesplanning
gewerkt. Hier werd uit de methode Verwerken goederenstroom 1 voor de entreeopleiding Assistent
logistiek, Hoofdstuk 1 ‘Goederenontvangst voorbereiden’ en Hoofdstuk 2 ‘Goederen lossen en
controleren behandeld (De Handelsroute, 2017)’.
Aan de start van het experiment werd een voormeting gehouden. Studenten vulden vragenlijsten in
ten behoeve van de persoonlijke gegevens, leerkenmerken motivatie en self-efficacy, leeruitkomsten
self-assessment. Ze moesten tevens een voorkennistest maken. Dit nam anderhalf uur in beslag. Het
experiment duurde vijf lesweken. In de zesde en zevende week (startende in de week van vier
november) werd de nameting gedaan. Voor een zestal studenten vond de nameting plaats op twee
december. Studenten vulden vragenlijsten in, maakten een kennistest en deden een praktijktest. Bij de
studenten uit de experimentele groep werd tenslotte een kort interview afgenomen. Als dank voor hun
medewerking kregen de participanten en betrokken docenten een cadeautje.
2.5 Data-analyse
De kwantitatieve analyses werden uitgevoerd met IBM SPSS Statistics 24. De verschillende data is
geanonimiseerd en handmatig ingevoerd. Alleen de studenten (N = 42) die tevens de nameting, de
kennistest en de praktijktest hebben gedaan, zijn meegenomen in de analyse. De vier klassen die aan
het experiment meededen, waren als volgt verdeeld over de groepen: twee in de experimentele groep
(Wel serious game (SG), regulier – Wel SG, breed) en twee in de controlegroep (Geen SG, regulier –
Geen SG, breed).
Met t-testen en ANOVA’s is gekeken of er significante verschillen zijn tussen de groepen en
klassen wat betreft het gemiddelde voor kennistest, de praktijktest en het self-assessment per
gedragsindicator (nameting). Met een paired sample t-test (gepaarde t-test) is de progressie die een
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student geboekt heeft tussen de voor- en nameting (leeruitkomst) berekend. Hiermee wordt antwoord
gegeven op de eerste drie gestelde hypotheses.
Om te onderzoeken of studenten die de Warehouse Game hebben gespeeld, gunstiger scoren op de
kenmerken, die een positieve invloed hebben op het leerproces, zijn analyses uitgevoerd met t-testen
op de zelfbeoordelingsschalen leerkenmerken en gamekenmerken.
Om antwoord te geven op de vraag welke gamekenmerken een positieve invloed hebben op de
resultaten van de vier gestelde hypotheses zijn de correlaties van Pearson uitgerekend op de
uitkomstmaten kennistest, praktijktest en self-assessment en de gamekenmerken. De correlaties van
Pearson zijn ook uitgerekend om te onderzoeken in hoeverre de game- en leerkenmerken elkaar
beïnvloeden (Trooster et al., 2017).
Bij het interpreteren van de effectgrootte bij t-testen is gebruik gemaakt van de ijkpunten van
Cohen’s d, namelijk klein (d = 0.2),gemiddeld (d = 0.5) en groot (d = 0.8). De effectgrootte bij
ANOVA wordt aangegeven middels het Eta kwadrant en geïnterpreteerd volgens Cohen’s ijkpunten,
namelijk klein (η2 = 0.01), gemiddeld (η2 = 0.06) en groot (η2 = 0.14) (Lakens, 2013).
Aan de experimentele groep werd nog een viertal vragen gesteld. Tijdens de semi- gestructureerde
interviews zijn notities gemaakt om de antwoorden te registreren en is er een geluidsopname gemaakt.
De interviews zijn beschreven en getranscribeerd met behulp van de notities en de geluidsopname.

3. Resultaten

3.1 Respondenten en resultaten voormeting
Eerst is bepaald of de groepen vergelijkbaar zijn wat betreft geslacht, laatst gevolgde opleiding en
leeftijden. Vervolgens is er gekeken of er een significant verschil is tussen beide groepen op
voorkennistest, self-assessment, intrinsieke motivatie en self-efficacy. Tabel 3 in Bijlage C geeft een
overzicht van de output van de resultaten van de data-analyse persoonskenmerken en voormeting. Op
basis van ANOVA blijken de vier klassen wat betreft samenstelling van geslacht wel significant te
verschillen, F (3.38) = 12.21, p = .001, η2 = .49. De Post-hoc- Games-Howell- toets toont een
significant verschil in geslacht tussen de klassen: Wel SG, regulier en Wel SG, breed (p = .001); Wel
SG, breed en Geen SG, regulier (p = .017); Wel SG, breed en Geen SG, breed (p = .001).
Op basis van ANOVA blijken de groepen wat betreft de samenstelling van laatst gevolgde
opleiding wel significant te verschillen, F( 3,38) = 10.10, p = .001, η2 = .44. De Post-hoc-GamesHowell-toets toont een significant verschil in opleiding tussen de klassen: Wel SG, regulier en Wel
SG, breed (p = .045); Wel SG, breed en Geen SG, regulier (p = .002); Wel SG breed en Geen SG,
breed (p =.001).
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De gemiddelde leeftijd van de studenten was 20,6 jaar (SD = 4.90). Op basis van ANOVA blijken
de groepen wat betreft de samenstelling van leeftijd wel significant te verschillen, F(3,38) = 12.31, p =
.001, η2 = .49. De Post- hoc-Turkey-toets toont een significant verschil in leeftijd tussen de klassen:
Wel SG, regulier en Wel SG, breed (p = .043); Wel SG, breed en Geen SG, regulier (p = .001); Wel
SG breed en Geen SG, breed (p = .001).
Volgens de t-test was het verschil in gemiddelde op game-ervaring van de experimentele groep (M
= 1.22; SD = .80) en de controlegroep (M = 1.42; SD = 1.22) niet significant (t (40) = -.65, p = .26, d =
1.61). Gemiddeld hadden de studenten uit beide groepen weinig game-ervaring. Op basis van ANOVA
blijken de groepen wat betreft de samenstelling van game-ervaring niet significant te verschillen,
F(3,38) = .632, p = .60, η2 = .05.
Volgens de t-test was het verschil in gemiddeld resultaat van de voorkennistest tussen de
experimentele groep (M = 4.59; SD = 1.41) en de controlegroep (M = 5.37; SD = 1.73) niet significant
(t(40) = -1.64; p = .054, d = 0.51). Op basis van ANOVA blijken de vier klassen wat betreft het
resultaat van de voorkennistest niet significant te verschillen, F(3,38) = 2.15, p = .11, η2 = .17.
Met een t-test is gekeken of er een significant verschil is tussen het gemiddelde voor selfassessment ‘Hoe goed vind jij jezelf in het onderwerp goederenontvangst voorbereiden?’ Het
gemiddelde cijfer met betrekking tot self-assessment van de experimentele groep (M = 5.91; SD =
1.81) en de controlegroep (M = 7.11; SD = 1.29) was significant (t (40) = -2.41, p = .011, d = 0.76).
Op de voormeting vonden studenten uit de controlegroep zichzelf gemiddeld beter in het onderwerp
dan de studenten uit de experimentele groep. Op basis van ANOVA blijken de vier klassen wat betreft
het resultaat van het gemiddelde cijfer significant te verschillen, F(3,38) = 3.08, p = .039, η2 = .20.
De Post- hoc-Turkey-toets toont een significant verschil in cijfer self-assessment tussen de klassen:
Wel SG, breed en Geen SG, regulier (p = .027). Er is geen significant verschil gevonden in gemiddeld
cijfer met betrekking tot self-assessment tussen de andere klassen.
Met een t-test is gekeken of er een significant verschil is tussen het gemiddelde voor selfassessment ‘Beoordeel per onderstaande gedrags-indicator hoe goed jij jezelf vindt.’ van beide
groepen. Het verschil in self-assessment tussen de experimentele groep (M = 3.25; SD = 1.12) en de
controlegroep (M = 3.54; SD = .72) was niet significant (t (40) = -.96, p = .15, d = 0.31). Op basis van
ANOVA blijken de vier klassen wat betreft het gemiddelde self-assessment niet significant te
verschillen, F(3,38) = 1.29, p = .29, η2 = .09.
Volgens de t-test was het verschil in gemiddelde intrinsieke motivatie van de experimentele groep
(M = 4.33; SD = .45) en van de controlegroep (M = 3.72; SD = .68) significant (t (40) = 3.50; p ˂ .001,
d = 1.06). De experimentele groep was meer intrinsiek gemotiveerd. Dit betekent dat deze verschillen
tussen beide groepen niet aan de game toe te schrijven zijn (Oprins et al., 2013). Een ANOVA laat
zien dat er in de voormeting een significant verschil is in de gemiddelde intrinsieke motivatie van de
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vier klassen, F(3,38) = 4.03; p = .014, η2 = .23. De Post- hoc-Turkey-toets toont een significant
verschil in motivatie tussen de klassen Wel SG, breed en Geen SG, regulier (p =.021). Er is geen
significant verschil gevonden tussen de andere klassen.
Volgens de t-test was het verschil in gemiddelde self-efficacy van de experimentele groep (M =
4.33; SD = .47) en van de controlegroep (M = 3.89; SD = .61) significant (t (40) = 2.63, p = .001, d =
0.75). De experimentele groep hoger scoorde hoger op de schaal van self-efficacy. Dit betekent dat
deze verschillen tussen beide groepen niet aan de game toe te schrijven zijn (Oprins et al., 2013). Een
ANOVA laat zien dat er geen significant verschil is gevonden in de voormeting in gemiddelde selfefficacy van de vier groepen, F(3,38) = 2.46; p = .078, η2 = .16.

3.2 Leeruitkomsten
De onderstaande analyses geven antwoord op de drie hypothesevragen: ‘Heeft de interventie het
spelen van de Warehouse Game effect op leeruitkomst, transfer van het geleerde naar de
beroepssituatie en mate van vertrouwen in beroepscompetenties in vergelijking met een groep die dit
spel niet speelt?’

3.2.1 Leeruitkomsten: kennistest
Volgens de t-test was het verschil in kennistest tussen de experimentele groep (M = 4.99; SD = 1.42)
en de controlegroep (M = 5.70; SD = 1.73) niet significant, (t(40) = -1.48, p = .07, d = 0.44. Een
ANOVA laat zien dat er in de nameting een significant verschil is in gemiddelde kennistest van de
vier klassen, F(3,38) = 5.13; p = .004, η2 = .29. De Post- hoc-Turkey-toets toont significante
verschillen in resultaat van de kennistest tussen de klassen: Wel SG, breed en Geen SG, regulier
(.007); Geen SG, regulier en Geen SG, breed (.014). Er is geen significant verschil gevonden tussen de
andere klassen. Tabel 5 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties van de kennistest van de groepen
en klassen weer. Met een gepaarde t-test is gekeken of het verschil tussen de gemiddelde resultaten
van de voorkennistest en de kennistest significant is.
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Gemiddeld hadden de studenten voordat ze de lessen volgden (M = 4.94; SD = 1.59) een lager cijfer
dan nadat ze de lessen hadden gevolgd (M = 5.30; SD = 1.59). Dit verschil was niet significant (t (41)
= -1.19, p = .12, d = 0.18).

3.2.2 Leeruitkomsten: praktijktest (transfer)
Bij de nameting is de mate van transfer gemeten aan de hand van een simulatie praktijkopdracht. Aan
de hand van de beoordelingscriteria behorende bij Kerntaak 1 ‘Assisteert bij de ontvangst en opslag
van goederen’ is een resultaat vastgesteld. De studenten konden een onvoldoende, een voldoende of
een goed behalen. Volgens de t-test was het verschil in gemiddeld resultaat van de praktijktest tussen
de experimentele groep (M = 1.09; SD = .73) en de controlegroep (M = 1.00; SD = .58) niet significant
(t (40) = .42, p = .34, d = 0.14). Een ANOVA laat zien dat er geen significante verschillen zijn in
praktijktest van de vier klassen, F(3,38) =.72; p = .55, η2 = .05. Er is dus geen significant verschil in
resultaten van de praktijktest tussen beide groepen. Beide groepen scoorden gemiddeld een voldoende,
codering 1. Tabel 6 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties van de praktijktest weer.

3.2.3 Leeruitkomsten: Self-assessment (mate van vertrouwen)
Bij de nameting werd de mate van vertrouwen (self-assessment) gemeten aan de hand van de GEMlight vragenlijst leeruitkomsten met de vragen: ‘Ik weet na het spelen van de game / volgen van de
lessen meer van het onderwerp ‘Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen’ en ‘Ik ben in staat
om … (de zeven gedragsindicatoren)’. Volgens de t-test was het verschil in gemiddelde op de
zelfbeoordelingen van de experimentele groep (M = 3.51; SD = .65) en de controlegroep (M = 3.53;
SD = .59) niet significant (t (40) = -.09, p = .47, d = 0.03). Tabel 7 geeft een overzicht van de
resultaten van self-assessment. Een ANOVA laat zien dat er geen significante verschillen zijn in selfassessment van de vier klassen, F(3,38) = 1.93; p = .14, η2 = .13. Er is dus geen significant verschil in
self-assessment tussen de vier klassen.
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3.3 Leerkenmerken
Naast de leeruitkomsten zal er in onderzoek naar serious gaming ook de leerkenmerken gemeten
moeten worden, omdat die mogelijk invloed kunnen hebben op het leerproces (Oprins et al., 2015;
Trooster et al., 2017). Dit zal tevens vergeleken moeten worden tussen de groepen. De leerkenmerken
onderzoeken welke kenmerken van de interventie leiden tot meer leereffect. Hierin wordt onderscheid
gemaakt tussen de motivationele kenmerken (intrinsieke motivatie en self-efficacy), die
persoonsgebonden zijn en de leerkenmerken die het gevolg van het leren zelf zijn. Tabel 8 geeft de
gemiddelden en standaarddeviaties weer van de leerkenmerken intrinsieke motivatie, self-efficacy,
waarde / nut, engagement / concentratie, gevoel van keuze en effort.

3.3.1 Persoonsgebonden leerkenmerken intrinsieke motivatie en self-efficacy
Ook bij de nameting bleek dat de experimentele groep meer intrinsiek gemotiveerd was dan de
controlegroep. Het verschil in gemiddelde intrinsieke motivatie van de experimentele groep is (M =
3.85; SD = .60) en de controlegroep (M = 3.50; SD = .61) was significant (t(40) =1.89, p = .033, d =
0.82). De gepaarde t-test laat zien dat er een significant verschil is (t (41) = 3.20, p = .002, p = .49 ) is
in gemiddelde score op progressie in intrinsieke motivatie: nameting (M = 3.69; SD = .62) minus
voormeting (M = 4.05; SD = .64). Hier is echter sprake van regressie in plaats van progressie op
motivatie. Dit betekent dat de studenten uit beide groepen na het volgen van de lessen een daling laten
zien in motivatie. Er is ook in de nameting een significant verschil gevonden in de gemiddelde
motivatie van de vier klassen, F(3,38) = 4.98; p = .005, η2 = .08. De Post-hoc-Turkey-toets toont een
significant verschil in motivatie tussen de klassen: Wel SG, regulier en Geen SG, regulier (p = .006)
en Geen SG, regulier en Geen SG, breed (p = .028). Er is geen significant verschil gevonden tussen de
andere klassen.
Het verschil in gemiddelde self-efficacy in de nameting van de experimentele groep (M = 3.73; SD
= .58) en controlegroep (M = 3.46; SD = .58) was niet significant (t (40) = 1.49, p = .07, d = .07). De
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gepaarde t-test laat zien dat er een significant verschil is (t(41) = 5.15, p ˂ .001, d = 0.80) is in
gemiddelde score op progressie in self-efficacy: nameting (M = 3.61; SD = .59) minus de voormeting
(M = 4.13: SD = .57). Hier is echter sprake van regressie in plaats van progressie op self-efficacy. Dit
betekent dat de studenten uit beide groepen na het volgen van de lessen, minder zelfvertrouwen
hebben gekregen in hun eigen vermogen om de doelen te bereiken (Valcke, 2010). Ook in de nameting
is geen significant verschil gevonden in gemiddelde self-efficacy van de vier groepen, F(3.38) = 1.23;
p = .31, η2 = .09.

3.3.2 Leerkenmerken die het gevolg van het leren zelf zijn
Volgens de t-testen vond de experimentele groep de lessen waardevoller dan de studenten uit de
controlegroep. Het verschil in gemiddelde waarde / nut van de experimentele groep is (M = 3.86; SD =
.58) en controlegroep is (M = 3.56; SD = .59 was significant (t(40) = 1.66, p = .053, d = 0.51). Het
verschil in gemiddelde engagement / concentratie van de experimentele groep (M = 3.58; SD =.69) en
controlegroep (M = 3.33; SD =.83) was niet significant (t(40) = 1.10, p = .14, d = 0.33). De studenten
uit de controlegroep hadden meer het gevoel keuze te hebben in het volgen van de lessen. Het verschil
in gemiddelde gevoel van keuze van de experimentele groep is (M = 3.03; SD = .61) en controlegroep
is (M = 3.44; SD = .83) was significant (t(40) = -1.83, p = .038, d = 0.56). Het verschil in gemiddelde
effort van de experimentele groep is (M = 3.93; SD = .62) en controlegroep is (M = 3.77; SD = . 62)
was niet significant ( t(40)= .81, p = .21, d = 0.26).

3.3.3 Invloed van de leerkenmerken op uitkomsten
Om te onderzoeken wat de invloed is van de leerkenmerken op uitkomsten is de correlatie van Pearson
uitgerekend (Trooster et al., 2017). De correlaties wezen uit dat er een significant, medium tot sterk
verband bestaat tussen de meeste leerkenmerken en de praktijktest en de self-assessment.
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Er is ook sprake van een significante, medium negatieve correlatie tussen motivatie en kennistest,
echter is er geen significante correlatie tussen gevoel van keuze en de drie uitkomstmaten gevonden.
Tabel 9 in Bijlage R geeft een weergave van de correlaties van Pearson weer voor leerkenmerken en
verkregen scores op kennistest, praktijktest en self-assessment.

3.4 Gamekenmerken
Ook gamekenmerken kunnen helpen het leren te verbeteren. Onderzoek hiernaar kan meer inzicht
geven in de black box van leren en een bijdrage leveren aan onderzoek naar condities die
mogelijkerwijs serious games kunnen verbeteren (Oprins et al., 2013; Oprins et al., 2015; Trooster et
al., 2017).

3.4.1 Gamekenmerken die helpen het leren te verbeteren
Met t-testen is gekeken of er significante verschillen zijn tussen het gemiddelde gamekenmerk en de
groepen. Het verschil in kenmerken feedback van de experimentele groep (M = 3.58; SD = .64) en
controlegroep (M = 3.55; SD = .54) was niet significant (t (40) = .19, p = .43, d = 0.05). Het verschil in
gemiddelde challenge van de experimentele groep (M = 2.62; SD = .90) en controlegroep (M = 2.61:
SD = .61) was niet significant (t (40) = .038, p = .49, d = 0.01). Het verschil in gemiddelde control van
de experimentele groep (M = 3.52; SD = .72) en controlegroep (M = 3.51; SD = .64) was niet
significant (t(40) = .06, p = .48, d = 0.01). Het verschil in gemiddelde sociale interactie van de
experimentele groep (M = 3.85; SD = .67) en controlegroep (M = 3.89; SD = .91) was niet significant
(t (40) = -.19, p = . 42, d = 0.05). Het verschil in gemiddelde rules en goals van de experimentele
groep is (M = 3.77; SD = .71) en controlegroep (M = 3.78; SD = . 72) was niet significant (t(40) = -.02,
p = .49, d = 0.01). Tabel 10 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties weer van de gamekenmerken.
De groepen zijn gecombineerd, omdat er geen significante verschillen zijn gevonden tussen de
klassen.
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De studenten uit de experimentele groep (n = 23) hebben middels de vragenlijst hun mening
gegeven over de gamekenmerken usability, game world en big game. Volgens de t-test was het
verschil in usability tussen de groep Wel SG, regulier (M =3.84; SD = .93) en de groep Wel SG, breed
(M = 3.07 SD = .79) wel significant, (t(21) = 2.11, p = .024, d = 0.89). Het verschil in game world
tussen de groep Wel SG, regulier (M =3.90; SD = .93) en de groep Wel SG, breed (M = 3.20 SD = .55)
was wel significant, (t(21) = 2.29, p = .016, d = 0.92). Het verschil in big game tussen de groep Wel
SG, regulier (M =3.31; SD = .84) en de groep Wel SG, breed (M = 3.37 SD = .69) was niet significant
(t(21) = -1.66, p = .44, d = 0.08). Tabel 11 in Bijlage S geeft een overzicht van de gemiddelden en
standaard deviaties van de gamekenmerken usability, game world en big game per schaal en vragen
weer.

3.4.2 Invloed van de gamekenmerken op uitkomstmaten
Om te onderzoeken wat de invloed is van de gamekenmerken op de uitkomstmaten kennistest,
praktijktest en self-assessment zijn de correlaties van Pearson uitgerekend (Trooster et al., 2017). De
correlatie wees uit dat er een significant, sterk effect bestaat tussen feedback en self-assessment (r =
.46; p ˂ .01; N = 42). Er was sprake van een significante, medium negatieve correlatie tussen
challenge en kennistest (r = -.32; p ˂ .05). Er was sprake van een significante, medium tot sterk effect
tussen controle en self-assessment (r = .43; p ˂ .01). De correlatie van Pearson wees ook uit dat er
een significant, medium effect bestaat tussen social interaction en self -assessment ( r = .32; p ˂ .05).
Verder was er sprake van een significante, groot effect tussen rules en goals en de praktijktest (r = .53;
p ˂ .01) en rules en goals en de self-assessment (r = .52; p ˂ .01).
Er was sprake van een significante, medium tot sterke correlatie tussen usability en kennistest (r =
.48; p ˂ .05) en self-assessment (r = .42; p = p ˂ .05). Tabel 9 in Bijlage R geeft een weergave van de
correlaties van Pearson weer voor gamekenmerken en verkregen scores op kennistest, praktijktest en
self-assessment.

3.4.3 Correlatie van de gamekenmerken op leerkenmerken
Om te onderzoeken in hoeverre de gamekenmerken en de leerkenmerken (nameting) elkaar
beïnvloeden zijn de correlaties van Pearson uitgerekend (Trooster et al., 2017). Er bleek een
significant, medium tot sterk effect te bestaan tussen feedback en motivatie (r = .44; p ˂ .01) en selfefficacy (r = .48; p ˂ .01) en waarde / nut (r = .45; p ˂ .01) en engagement / concentratie (r = .36; p ˂
.05). Er was echter sprake van een significant sterk effect tussen feedback en effort (r = .61; p ˂ .01).
Ook was er sprake van een significante, medium tot sterke correlatie tussen challenge en self-efficacy
(r = .46; p ˂ .01). De correlatie van Pearson wees verder uit dat er een significant, medium effect
bestaat tussen controle en self-efficacy (r = .44; p ˂ .01), engagement / concentratie (r = .36; p ˂ .05)
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en effort (r = .42; p ˂ .01). Er was sprake van een significant medium effect tussen social interaction
en motivatie (r = .34; p ˂ .05), waarde /nut (r = .43; p ˂ .01) en effort (r = .41; p ˂ .01). Verder was er
sprake van een significant sterk effect tussen rules en goals en alle leerkenmerken: motivatie, r = .52;
self-efficacy, r = .57; waarde / nut, r = .46; engagement / concentratie, r = .48; gevoel van keuze, r =
.46; effort, r = .60, ( all ps ˂ .01 .). De correlatie wees uit dat er een significant, medium effect bestaat
tussen usability en motivatie (r = .45 p ˂ .05), en een significant, sterk effect bestaat tussen selfefficacy (r = .53 p ˂ .05) en effort (r = .57; p ˂ .01). Er was sprake van een significante, sterke
correlatie tussen game world en motivatie (r = .51 p ˂ .05, self-efficacy (r = .54; p ˂ .01), waarde / nut
(r = .66; p ˂ .01) en engagement / concentratie (r = .57; p ˂ .01). Er is geen significant effect
gevonden tussen big game en de leerkenmerken. Tabel 12 geeft een weergave van de correlaties van
Pearson weer voor de gamekenmerken usability, game world en big game en de leerkenmerken. Tabel
12 in Bijlage T geeft een weergave van de correlatie van Pearson weer voor gamekenmerken en
leerkenmerken.

3.5 Semi- gestructureerde interviews
De antwoorden op de vragen die gesteld zijn aan de studenten van de experimentele groep met
betrekking tot gamekenmerken en leeruitkomsten zijn gecodeerd aan de hand van het leergamemechanisme model (LM-GM model) van Lim et al. (2013), geëvalueerd door Arnab et al. (2015)
in Proulx et al. (2017).

3.5.1 Wat viel je op in de game? (Gamekenmerken)
Uit de gesprekken met de studenten bleek dat ze door zelfsturing ervaringen opdeden (GM Status).
Studenten die geen computerervaring hadden en de Nederlandse taal onvoldoende beheersten, vonden
het spelen van de game te moeilijk. Zij waren minder goed instaat om de gewenste leerervaringen op
te doen. Uit de antwoorden blijkt dat over het algemeen de game het gevoel van eigenaarschap en het
je verantwoordelijk voelen voor je eigen verbeterproces (LM Ownership) stimuleert, waarbij volgens
de taxonomie van Bloom, creating als hoogste denkvaardigheid wordt geactiveerd. Studenten vonden
dat de game de praktijk realistisch benaderde (GM Realisme). Ze gaven aan het gevoel te hebben echt
in een magazijn te werken, maar ook dat het meer praktijkgericht was. Studenten gaven tevens aan dat
het actief deel nemen aan de game (LM participation) meer begrip en kennis opleverde van het
werken in een magazijn. De uitleg was over het algemeen duidelijk en voor sommigen best makkelijk
(GM cascading information /tutorial) en door de hulp van de coach werd het duidelijk wat je moest
leren (GM/LM feedback). Het leren door het maken van fouten, onderzoeken hoe het moet en het
nogmaals proberen, stimuleert volgens de taxonomie van Bloom de denkvaardigheid analyzing.
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Studenten vonden het spelen van de game lijken op het werken in de praktijk, vanwege het feit dat je
leert hoe je iets moet doen (GM physical movement / selecting)..
3.5.2 Wat denk je van de game geleerd te hebben? (Leeruitkomsten)
Op de vraag: ‘Wat denk je van de game geleerd te hebben?’ gaven alle studenten voorbeelden van
hetgeen ze geleerd hadden: onder andere scannen, tellen, controleren op beschadigingen, retour,
goederen ontvangen, laden en lossen. Ook gaven ze aan veel geleerd te hebben van het spelen van de
game (GM Pavlovian Interactions (actief kennis over de praktijk tot zich nemen).

3.5.3 Overige opmerkingen
Tijdens de gesprekken bleek dat de vragen ‘Noem a.u.b. drie punten die jij goed vindt aan de game?’
en ‘Noem a.u.b. drie verbeterpunten voor de game?’ te moeilijk waren voor de studenten. Op de eerste
vraag beantwoorden de studenten dat ze alles goed vonden. De vraag naar verbeterpunten werd
opgevat als verbeterpunt voor zichzelf. Eén student vond het lastig dat er altijd ‘oortjes’ nodig waren
en wil liever de tekst op het scherm lezen, in plaats van te moeten luisteren. Tot slot adviseerde de
meeste studenten dat zij de combinatie van het leren uit een boek en het leren door middel van de
game het meest leerzaam vonden. Ze gaven daarbij aan dat er zo meer variatie is in de lessen, het
spelen van de game maakt het vak leuker en een combinatie van theorie en praktijk vullen elkaar aan.
De transcriptie van de semi- gestructureerde interviews zijn opgenomen in tabel 13 in Bijlage U.

4. Conclusie en discussie
De centrale vraag in dit onderzoek was: Heeft de interventie het spelen van de Warehouse Game
effect op leeruitkomst, transfer van het geleerde naar de beroepssituatie en mate van vertrouwen in
beroepscompetenties in vergelijking met een groep die dit spel niet speelt? Verder zijn per
onderzoeksvraag zowel de leeruitkomsten als de leer- en gamekenmerken gemeten, die mogelijk
invloed hebben op het leerproces en vergeleken tussen de groepen (Trooster et al., 2017). Onderzoek
hiernaar kan meer inzicht geven in de black box van leren en een bijdrage leveren aan onderzoek naar
condities die mogelijkerwijs serious games kunnen verbeteren (Oprins et al., 2013; Oprins et al., 2015;
Trooster et al., 2017).

4.1

Antwoorden op de hypotheses en deelvraag

De vier verschillende klassen die aan dit onderzoek deelnamen verschilden significant wat betreft
geslacht, laatst gevolgde opleiding en leeftijden, echter niet wat betreft game-ervaring. Deze
verschillen hebben effect op alle resultaten.
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4.1.1

Wat is het effect van het spelen van de Warehouse Game op leeruitkomst?

Studenten uit de controlegroep scoorden gemiddeld hoger op de voorkennistest, al was het verschil
niet significant. Er zijn ook geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen op
leeruitkomst kennistest. Gemiddeld hadden de studenten voordat ze de lessen volgden een lager cijfer
behaald op de voorkennistest, dan nadat ze de lessen hadden gevolgd. Wel laat ANOVA zien dat er
een significant verschil in gemiddeld resultaat kennistest bestaat tussen de klassen Wel SG, breed
(4,7) en Geen SG, regulier (6,6). Het grote verschil in resultaat, zowel in de voor- als nameting, tussen
beide klassen is enerzijds te wijten aan de taalachterstand en anderzijds te wijten aan het ontbreken
van logistieke voorkennis. Een groot deel van de studenten uit de klas Wel SG, breed had een andere
beroepswens. De Amerikaanse onderwijspsycholoog David Paul Ausubel hechtte heel veel belang aan
het ‘voortbouwen op voorkennis’, omdat voorkennis in sterke mate bepaalt hoe een student de nieuwe
leerstof kan verwerken. Het leren wordt volgens Ausubel namelijk pas betekenisvol wanneer er een
relatie gelegd kan worden tussen voorkennis en de nieuwe leerstof (Driscoll, 2005; Valcke, 2010).
Ausubel pleitte in zijn theorie over betekenisvol leren ook voor het gebruik van gestructureerde,
betekenisvolle, begrijpbare en relevant leermateriaal, zodat de student de nieuw te verwerven kennis in
zijn essentie begrijpt, naast het feit dat dit leermateriaal ook nog motivatie verhogend werkt (Driscoll,
2005; Valcke, 2010). Het boeken van progressie door klas Wel SG, breed kan daarmee mogelijkerwijs
toch verklaart worden door de interventie. Op basis van de analyses zal echter de hypothese dat
studenten die naast de reguliere lessen logistiek de Warehouse Game hebben gespeeld, betere
resultaten laten zien op leeruitkomst, dan studenten die de serious game niet hebben gespeeld, moeten
worden verworpen. Het ontbreken van de verwachte effecten heeft echter met de samenstelling van de
groepen te maken.

4.1.2 Wat is het effect van het spelen van de Warehouse game op transfer?
Om te bepalen of studenten de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van de logistieke
beroepswaardigheid geïntegreerd kunnen toepassen en coördineren (transfer), hebben de studenten een
praktijktest gedaan in de vorm van de simulatieopdracht. Beide groepen scoorden gemiddeld een
voldoende op de praktijktest. Ook blijken er geen significante verschillen te zijn tussen de vier
klassen. Opvallend is dat 80% van de studenten uit klas Wel SG, breed een voldoende of goed heeft
gescoord op de praktijktest, ondanks de taalachterstand en het hebben van een andere beroepswens. De
studenten wisten niks van het vak logistiek, maar door het spelen van de Warehouse Game hebben ze
de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van de logistieke beroepsvaardigheid geïntegreerd leren
toepassen en coördineren, waardoor zij beter voorbereid zijn op het werken in een magazijn. Echter
ook hier heeft het ontbreken van de verwachte effecten met de samenstelling van de groepen te maken.
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4.1.3. Wat is het effect van het spelen van de Warehouse game op mate van vertrouwen?
Studenten uit de controlegroep gaven zichzelf in de voormeting een hoger cijfer op de vraag: ‘Hoe
goed vind je jezelf in het onderwerp goederenontvangst voorbereiden? ‘ Er was een significant
verschil in gemiddeld cijfer tussen de klassen Wel SG, breed (5,5) en Geen SG, regulier (7,4). Van de
studenten uit klas Geen SG, regulier mag verondersteld worden dat ze vanwege hun beroepswens een
grote mate van vertrouwen hebben in dit onderwerp.
Studenten moesten zichzelf zowel in de voor- als de nameting beoordelen hoe goed zij zichzelf
vonden per gedragsindicator. Er zijn echter geen significante verschillen gevonden in de voormeting,
noch in de nameting. Wel liet de experimentele groep gemiddeld de hoogste progressie zien in mate
van vertrouwen, waarbij klas Wel SG, breed, het allerhoogst scoorde. Volgens hen doe je door het
spelen van de game praktijkervaring op. Dit verklaart wellicht de progressie in de mate van
vertrouwen bij de experimentele groep. De regressie in mate van vertrouwen van de klas Geen SG,
regulier is mogelijkerwijs te verklaren door het gebrek aan praktijkcontext. Alhoewel geen significante
verschillen tussen de beide groepen, bevestigen de uitspraken uit de interviews, dat het spelen van de
Warehouse Game hen meer vertrouwen heeft gegeven in hun eigen beroepscompetenties en dat ze
zich daardoor meer voorbereid voelen op hun toekomstige stageplek (werken in een magazijn).

4.1.4

Welke kenmerken hebben een positief invloed op het leerproces?

Zowel uit de voor- als nameting is gebleken dat de experimentele groep significant meer intrinsiek
gemotiveerd was dan de controlegroep. Er kan dus gesteld worden dat het spelen van de Warehouse
Game motivatie verhogend werkt. Verdere analyse laat zien dat studenten uit beide groepen na het
volgen van de lessen minder gemotiveerd waren. Alhoewel de meeste studenten zeer positief waren
over de game als leermiddel, rijst toch de vraag of de regressie op motivatie te wijten is aan de duur
van de interventie. De achterstanden op taal en het nog niet beheersen van de benodigde computer
skills, vraagt wellicht meer tijd om de Warehouse Game onder de knie te krijgen.
Wat betreft het leerkenmerk self-efficacy liet de analyse in de voormeting een significant verschil
zien tussen beide groepen, waarbij de experimentele groep, net als bij het leerkenmerk motivatie,
hoger scoorde. Volgens Bandura speelt het zelfvertrouwen dat een student heeft in zijn eigen
mogelijkheden een bepalende rol bij motivatie (Valcke, 2010). Uit analyse blijkt dat beide groepen,
ook bij dit leerkenmerk, na het volgen van de lessen lager scoorden in vergelijking met de voormeting.
Alhoewel in de nameting het verschil tussen beide groepen niet significant was, scoorde de
experimentele groep hoger op de schaal van self-efficacy. Uit de gesprekken met de studenten kwam
tevens naar voren dat ze het spelen van de Warehouse Game als zeer positief hebben ervaren. Er kan
dus gesteld worden dat studenten door het spelen van de Warehouse Game, vertrouwen hebben
gekregen in eigen mogelijkheden in relatie tot het beroep logistiek.
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Er is alleen een nameting gedaan voor de leerkenmerken waarde / nut, engagement / concentratie,
gevoel van keuze en effort, omdat de vragen enkel relevant zijn na de interventie (Trooster et al.,
2017). De studenten uit de experimentele groep vonden de lessen significant waardevoller / nuttiger
dan de studenten uit de controlegroep. Alhoewel er geen significant verschil is in engagement /
concentratie, scoorden de studenten die de game hadden gespeeld net iets hoger dan degene die
deelgenomen hadden aan de reguliere lessen. Studenten uit de controlegroep hadden echter significant
meer het gevoel keuze te hebben over het volgen van de lessen. Toch blijkt uit de gesprekken met de
studenten uit de experimentele groep dat de game het gevoel van eigenaarschap en het je
verantwoordelijk voelen voor je eigen verbeterproces (LM Ownership) stimuleert. Ten slotte was het
verschil in het leerkenmerk effort niet significant. De studenten uit beiden groepen hadden het gevoel
dat ze hun best hebben gedaan tijdens het volgen van de lessen.
Er zijn significante, medium tot sterke verbanden gevonden met alle leerkenmerken, (behalve
gevoel van keuze) en de praktijktest en de self- assessment. Wat betreft de kennistest is er alleen een
significant medium correlatie gevonden met motivatie. Het leerkenmerk motivatie speelt blijkbaar een
belangrijke rol bij de uitkomstmaten kennistest, praktijktest en self- assessment. Ook het onderzoek
naar het effect van het spelen van LINGO online, een serious game ten behoeve van de Engelse
uitspraak van Trooster et al. (2017) suggereert dat er een invloed is van motivatie op de
leeruitkomsten. Door het spelen van de Warehouse Game benutten en ontwikkelden studenten de
eigen capaciteiten. Het is een vorm van zelfsturing in de vorm van het behalen van goede scores en
begrip van de kennis en vaardigheden, wat de flow en betrokkenheid vergroot (Lim et al., 2013).

Gamekenmerken
De gamekenmerken feedback, challenge, control, social interaction en rules en goals, zijn vanwege de
relevantie na de interventie, alleen bij de nameting geanalyseerd. Er zijn geen significante verschillen
gevonden tussen beide groepen en de vier klassen, alhoewel de experimentele groep iets hoger scoorde
op feedback, challenge en controle. Ook in het onderzoek van Trooster et al. (2017) naar het effect van
het spelen van LINGO online zijn er geen verschillen gevonden tussen de groepen en de
gamekenmerken. Op social interaction werd iets lager gescoord door de experimentele groep. Het
individuele karakter van het spel kan dit verklaren. De iets lage score op rules en goals kan mogelijk
verklaard worden door enerzijds de taalachterstand en anderzijds de beheersing van de benodigde
computer skills, wat de focus naar de grotere bedoeling in de weg kan hebben gezeten.
Vragen die te maken hebben met de gamekenmerken usability, game world en big game zijn
alleen gesteld aan de experimentele groep, omdat deze vragen niet relevant zijn voor het volgen van
reguliere lessen (Trooster et al., 2017). Er zijn significante verschillen gevonden tussen klas Wel SG,
regulier en Wel SG, breed wat betreft de gamekenmerken usability en game world. De reguliere
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logistiek klas scoorde hoger. Dit kan verklaart worden door het significante verschil tussen de laatst
gevolgde opleiding en de bewuste beroepskeuze. Er was geen significant verschil gevonden tussen de
groepen wat betreft het gamekenmerk game world, alhoewel de klas Wel SG, breed hier hoger
scoorde. Het spelen van de Warehouse Game kan ertoe bijgedragen hebben de nieuw te vergaren
kennis over logistiek in zijn essentie te begrijpen, vanwege het betekenisvolle karakter van dit
leermiddel.

4.1.5 Welke gamekenmerken hebben een positieve invloed op de gestelde hypotheses?
Ten slotte is er onderzocht wat de correlatie is tussen gamekenmerken en uitkomstmaten en
gamekenmerken en leerkenmerken. Er bleken significant medium tot sterke effecten te bestaan tussen
self-assessment en de gamekenmerken feedback, control, social interaction, rules en goals en usability.
De ingebouwde didactiek van de Warehouse Game zorgt ervoor dat de oefeningen steeds uitdagend
zijn, maar zorgt er ook voor dat er altijd voldoende instructie en hulp wordt gegeven wanneer de
student dat nodig heeft. Verder was er sprake van een significant medium effect tussen challenge en
kennistest en usability en kennistest. Ook was er sprake van een significant groot effect tussen rules en
goals en de praktijktest.
Net als in het onderzoek van Trooster et al. (2017) zijn er correlaties gevonden tussen
game- en leerkenmerken. Opvallend was het significant sterk effect tussen rules en goals en alle
leerkenmerken. De vragen uit deze schaal hebben betrekking op het bereiken van het uiteindelijke doel
en de weg er naar toe. De interactieve 3D omgeving van de Warehouse Game geeft de student het
gevoel ondergedompeld te zijn in de logistieke beroepspraktijk. Dit maakt het leren contextrijk en
daarmee betekenisvol. Het gamekenmerk feedback heeft met alle leerkenmerken een significant
medium tot sterk verband, uitgezonderd gevoel van keuze. De studenten krijgen bij het spelen van de
Warehouse Game na elk onderdeel feedback van de coach op de behaalde scores per leerdoel. Zo leren
ze van hun eerdere acties. Uit onderzoek van John Hattie blijkt ook dat goede feedback een grote
impact heeft op het verbeteren van leren (effectgrootte is 0.79). Het merendeel van de studenten gaven
dan ook aan dat zij de combinatie van het leren uit een boek en het leren door middel van de game het
meest leerzaam vonden, vanwege de variatie in de lessen en dat theorie en praktijk elkaar zo goed
aanvulden.

4.1.6 Beperkingen van het onderzoek
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande klassen van het Zadkine Startcollege. De groepen
verschilden significant in samenstelling, waardoor ze niet meer vergelijkbaar waren. Verder bleken de
vragenlijsten te talig te zijn en was het aantal vragen te veel voor studenten met een taalachterstand.
Ook de antwoordmogelijkheden van de 5-puntsschaal bleken verwarrend te werken, ook al is dit
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tijdens de instructie uitgelegd. Verder bestond de voorkennistest uit meerkeuzevragen, maar was de
kennistest samengesteld met zowel meerkeuze vragen als open vragen. Het zelf een antwoord moeten
formuleren kan voor studenten met een taalachterstand een extra probleem opleveren (Van Berkel,
Bax & Joosten- ten Brinke, 2014).
Verder ontbrak in de nameting bij self-assessment nogmaals de vraag: ‘Hoe goed vind jij jezelf in
het onderwerp?’, zodat er met een gepaarde t-test geanalyseerd kon worden wat het verschil is tussen
de voor- en de nameting. De interventie duurde vijf weken, maar had wat langer mogen duren, zodat
studenten meer de tijd hadden zich onder te dompelen in de logistieke context. Aanwezigheid en
actieve deelname van de studenten verschilden per groep. Ook viel er in de klas Wel SG, regulier een
week les uit, wat niet van te voren bekend was. Dit kan effect hebben op leeruitkomsten. Ondanks de
beperkingen van dit onderzoek zijn de resultaten van belang voor het Zadkine Startcollege.
4.1.7 Wetenschappelijke significantie
Meer onderzoek naar serious gaming in het beroepsonderwijs kan wellicht bijdragen aan een
toenemend vertrouwen van het onderwijs in het positieve effect van serious gaming op leren. Het LMGM model is gebruikt als hulpmiddel voor de analyse van de Warehouse Game met als doel inzicht te
krijgen in de relatie tussen leer- en gamemechanisme (Proulx et al., 2017; Arnab & Clarce, 2015)).
The game-based learning evaluation model (GEM) van Oprins et al. (2015) is gebruikt als raamwerk
om het effect van serious games op een systematische en gestandaardiseerde manier te meten. Oprins
et al. (2015) benadrukken het belang hiervan voor het vergelijken van onderzoek in de toekomst. Dit
kan gebruikers helpen een geschikte serious game te kiezen en game designers helpen hun producten
te verbeteren.
4.1.8 Maatschappelijke significantie
Serious gaming kan ingezet worden om hybride leeromgevingen te operationaliseren, waardoor het
leren contextrijk wordt en daarmee betekenisvol. De transitie van het onderwijs naar de
beroepspraktijk is zo beter gefaciliteerd waardoor lerenden beter zijn voorbereid op de eisen van de
huidige werkplek (Ecbo, 2012). Serious gaming kan tevens ingezet worden ten behoeve van de steeds
toenemende vraag naar flexibilisering en onderwijs op maat en draagt bij aan een meer uitdagend en
gevarieerd onderwijs. Maar bovenal kan serious gaming effectief leren stimuleren en mede dankzij de
gameplay een positief effect hebben op motivatie van lerenden.
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Bijlagen

Bijlage A

Tabel 2 De LM-GM analyse gebaseerd op de Warehouse Game

Tabel 2. De LM-GM analyse gebaseerd op de Warehouse Game
Game

Implementatie

mechanisme

Learning

Beschrijving

mechanisme

Cascaded
information,
Cut scene,
story

De video legt per game scenario uit
hoe het game mechanisme werkt. Er
zit een gestructureerde en
concentrisch opbouw in het spel. De
leerinhoud wordt steeds iets
moeilijker en uitgebreider.

Instruction

Introductie: De student krijgt uitleg over hoe de game
werkt.
Voorbeeld: Nadat je een level hebt afgerond, kom je weer
terug in de lobby. Op de tv krijg je dan scores en feedback
te zien.

Tuturiols
casceding
information

Tutorial: De student kan oefenen met
lopen en rijden op een oefen parcours.

Guidance/tutorial

Physical
Movement/
Selecting

In de interactieve 3D omgeving van
de Warehouse Game gaat de student
zelf aan de slag. Deze omgeving
bestaat uit een realistisch magazijn
waarin je kunt rondlopen en -rijden, er
zijn diverse interne transportmiddelen,
een werkend warehouse management
systeem (WMS) en een groot aantal
realistische producten.
De student neemt in elk van de vier
modules een andere rol aan:
expeditiemedewerker, orderpicker,
reachtrucker, of
vrachtwagenchauffeur. In de eerste
module neemt de student de rol van
expeditiemedewerker aan.
Door het spelen van het spel is de
student actief bezig met de leertaak op
cognitief niveau. Het realistisch
karakter van het spel verhoogt de
betrokkenheid van de student.
De Warehouse Game is een game met
veel afwisseling en verschillende
missies in een virtueel
distributiecentrum. Naast de reguliere
taken wordt de student geconfronteerd
met diverse uitzonderingen en
onveilige situaties waarin op een
adequate manier moet worden
gehandeld.
Een virtuele coach is continu
aanwezig om te begeleiden, feedback
te geven en te reflecteren op behaalde
resultaten. Deze ingebouwde
begeleiding en de gestructureerde
opbouw helpen studenten zelfstandig
te werken. Verder kan de student om
hulp vragen door op ‘H’ te drukken
Na elk onderdeel krijgt de student een
overzicht van de behaalde scores per
leerdoel en adviseert met welke
onderwerpen extra geoefend moet
worden. De behaalde scores dienen
om ook de extrinsieke student te
motiveren.

Participation

Tutorial: ‘Welkom bij de Warehouse game. Je gaat zo aan
de slag als medewerker van ons distributiecentrum, maar
eerst gaan we oefenen met lopen en rijden. Je kunt
rondrijden door je muis heen en weer te bewegen.
Voorbeeld:
Beeld: Cockpit: student pakt scanner, selecteert de juiste
taak door met de pijltjestoets door de taken te bladeren.
Magazijn: Student loopt naar de docks, scant het
packlabel, scant de barcode,
Geluid: rondrijdende heftrucs, loopgeluiden, scangeluiden
enz.
In de tutorial oefent de student met lopen en rijden, door
gebruik te maken van de muis en/of pijltjestoetsen.
‘Welkom in het magazijn. Dit is het kantoor waar alle
processen in het magazijn aangestuurd worden. Dit
noemen we de cockpit. Elke ochtend worden goederen
geleverd door onze leveranciers. Die moeten
gecontroleerd en ingeboekt worden. Dat is jouw taak als
expeditiemedewerker. Hiervoor heb je een scanner nodig.
Pak een scanner uit het schap.’
Voorbeeld: De student controleert op hoeveelheid, het
juiste product, beschadigingen en houdbaarheidsdatum.
Plaatst juiste aantal pallets in de vrachtwagen. Doet
melding via de telefoon.

Role Playing

Realism

Paviovian
Interactions

Feedback/
Quick feedback

Rewards

Imitation

Observation

Discover

De student maakt gebruik van de opgedane ervaringen en
voorkennis om nieuwe feiten en relaties te ontdekken.
Studenten zullen zo eerder concepten en kennis
onthouden, dan als ze passief kennis over de praktijk tot
zich nemen.
Oefeningen zijn elke keer anders, waardoor studenten
uitgenodigd worden te herhalen en zich te verbeteren.

feedback

Voorbeelden:
‘Scan het pack label op de pallet.’,
‘Je moet controleren of dit het juiste product is.

Motivation

Als de student klaar is met de order en alle materialen
weer opgeborgen heeft, kan hij in de lobby te zien krijgen
hoe hij deze order heeft uitgevoerd.
Beeld: De Basis
Gefeliciteerd! Je hebt dit level gehaald.
Feedback coach
Je hebt de aantallen geleverde colli correct gecontroleerd
en ingevoerd.
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Status

Assessment/
Game Turns/
Time Presure

Behavioural
Momentum

Door het spelen van de serious game
benutten en ontwikkelen studenten de
eigen capaciteiten. Het is een vorm
van zelfsturing.
De module Goederen ontvangst
bestaat uit een aantal levels, oplopend
in moeilijkheidsgraad en
bijzonderheden. Nadat je een level
hebt afgerond, dan krijg je scores en
feedback te zien. Elk onderdeel
eindigt met een test your skills. Hierin
kun je zien dat je een onderdeel
beheerst. Heb je de test gehaald, dan
kun je naar het volgende onderdeel.
De student mag altijd de coach om
hulp vragen, maar dat gaat wel ten
koste van de score.

Ownership

Repeterende speelervaring bekrachtigt
verandering van gedrag van de speler.
De ingebouwde didactiek zorgt ervoor
dat de oefeningen, beschikbaar op
verschillende niveaus, steeds
uitdagend zijn, maar zorgt er ook voor
dat er altijd voldoende instructie en
hulp wordt gegeven wanneer de
student dat nodig heeft. De
concentrische opbouw zorgt ervoor
dat de oefeningen steeds uitdagend
blijven.

Repetition

Assessment

Je hebt het juiste aantal pallets mee teruggegeven aan de
leverancier.
Je hebt de juiste taak geselecteerd op de scanner.
Studenten vergaren nieuwe kennis door het opdoen van
ervaringen tijdens het spelen van de game. Studenten
worden vaardig door zelf te doen, fouten te maken en
herhaling.
Voorbeeld:
Goederen ontvangen 2: Kwantitatieve controle
Het is belangrijk dat alle leveringen goed gecontroleerd
worden. In deze module ga je controleren of het juiste
product en het juiste aantal geleverd is.
Test Your skills
Missie: laat zien dat je de kwantitatieve controles op de
juiste manier kunt uitvoeren!

Gedragsverandering vindt plaats vanwege dezelfde
speelervaring op meerdere niveaus.
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Bijlage B

Figuur 6. The game-based learning evaluation model (GEM)
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Bijlage C

Tabel 3 Overzicht output van de resultaten van de data-analyse persoonskenmerken
en voormeting
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Bijlage D

Voormeting Persoonskenmerken - Vragenlijst

Persoonskenmerken
1

Wat is je naam?

2

Wat is je leeftijd?

Ik ben

3

Ik ben een

0 vrouw

jaar oud.

0 man

4

In welke klas zit je?

5

Mijn laatst gevolgde opleiding is

0 Voortgezet speciaal onderwijs
0 Praktijkonderwijs
0 Vmbo BB 0 Vmbo KB 0 Vmbo GL

0 Vmbo TL

0 Mavo, leerjaar………
0 Mbo 1
0 ISK (Internationale schakelklas)
0 anders, …………………………..
……………………………

6

Leren (op school en/of thuis) vanaf een PC, laptop, tablet, of mobiele telefoon doe ik
0 Heel vaak

7

0 Vaak

0 Weinig

0 Nooit

Gamen vanaf een PC, laptop, tablet, of mobiele telefoon doe ik
0 Heel vaak

0 Vaak
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0 Weinig

0 Nooit

Bijlage E

Voormeting Voorkennistest: Wat weet je al over het ontvangst goederen en/ of
producten en het lossen en controleren van goederen?

Wat weet je al over het ontvangst goederen en/ of producten
en het lossen en controleren van goederen?
naam
klas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat weet je al over het ontvangst goederen en/ of producten en
het lossen en controleren van goederen?
In het beroepsvak logistiek ga je meer leren over de verschillende functies in het magazijn. Als
assistent logistiek medewerker help je bij het voorbereiden van de goederenontvangst en het lossen en
controleren van goederen. Wat weet je hier al over?

Succes met de test!

Omcirkel het goede antwoord. (Totaal 16 punten = 10)

1. Wat is een dock?
a. Een losplaats of laadplaats voor vrachtwagens.
b. Een vrachtwagen met goederen.

2. Waar breng je goederen naartoe bij crossdocking?
a. Naar een andere vrachtwagen.
b. Naar het magazijn.
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3. Waar staan de letters WMS voor?
a. Warehouse Management System
b. Warehouse Materialen System

4. Wat is waar?
a. Bij ieder magazijn vind je verschillende docks.
b. Bij een klein magazijn vind je soms maar één dock.

5. Goederen die het bedrijf niet heeft besteld, gaan terug naar de leverancier. Hoe noem
je dat?
a. Emballage
b. Retourgoederen

6. Bij jouw bedrijf zijn goederen op een pallet geleverd. De pallet gaat weer terug naar de
leverancier. Hoe noem je dit?
a. Emballage
b. Retourgoederen

7. Wat staat er op een retourbon?
a. De datum van levering van de goederen.
b. De datum van retourzenden van de goederen.

8. Wat is waar?
a. Als assistent logistiek mag je alle transportmiddelen zelf gebruiken
b. Sommige transportmiddelen mag je alleen gebruiken als je een speciaal
certificaat hebt.

9. Hoe noem je de plaats waar je de goederen uit de vrachtwagen haalt?
a. Losplaats
b. Werkruimte
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10. Wat is waar?
a. Je kunt een dock gebruiken om te laden en om te lossen.
b. Je kunt een dock alleen gebruiken om te lossen.

11. Welke los- en laadplaats is een soort deur naar het magazijn?
a. Dock
b. Laadkuil
c. Ontvangstruimte
d. Laadperron

12. Welk hulpmiddel moet je invullen op de stippellĳn?
Sjoerd staat in de vrachtwagen. Hĳ plaatst kleine dozen en losse goederen op de
…………………. De dozen en losse goederen rollen zo het magazĳn in.
a. Rollenbaan
b. Laadklep
c. Heftafel
d. Rijplaat
e. Lamellenbaan
13. Welk hulpmiddel moet je invullen op de stippellĳn?
De vrachtwagenvloer is iets hoger dan de vloer van het magazĳn. Sjoerd legt een
e

…………….. neer. Deze legt hĳ voor helft op de vrachtwagenvloer en voor de helft
op de magazĳnvloer.
a. Rollenbaan
b. Laadklep
c. Heftafel
d. Rijplaat
e. Lamellenbaan

14. Wie doet een steekproefcontrole?
a. Stijn controleert de inhoud van alle dozen die de vrachtwagen heeft geleverd.
b. Samir controleert de inhoud van één doos.
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15. Je krijgt een zending van 4 rolcontainers met ieder 25 dozen. Wat is het aantal colli
dat op de vrachtbrief staat?
a. 5
b. 25

16. Eric telt alle dozen met boeken die geleverd zijn. Wat voor controle voert hij uit?
a. Kwalitatief
b. Kwantitatief

Ben je klaar, lever je voorkennistest in bij je vakdocent.

Bedankt voor je medewerking!
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Bijlage F

Voormeting Motivatie, Self-efficacy en Self-assessment - Vragenlijst

Intrinsieke motivatie
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 ben er zeker van dat ik dit onderwerp kan leren

8

Ik blijf geloven in wat ik kan, ook bij tegenslag

9

Ik blijf zelfverzekerd, ook bij kritiek van anderen

10

Ik vertrouw erop dat mijn prestaties goed zijn
Self- assessment

11

Geef op een schaal van 10 aan hoe goed jij jezelf vindt in het onderwerp
Goederenontvangst voorbereiden.
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Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Vragenlijst: Motivatie, Self-efficacy en Self- assessment

P1- K1-W1 Ontvangst goederen en/ of producten
P1- K1-W2 Maakt goederen en/of producten gereed voor
opslag en slaat deze op
P1- K1-W3 Verzamelt (retour)goederen, producten, emballage
en andere te verzenden verpakkingsmaterialen

Beoordeel per onderstaande gedrags-indicator hoe goed jij
jezelf vindt.
12

Het controleren of de lossituatie veilig is.
Het herkennen van gevaarlijke situaties en dit dan melden.

13

De goederen op een veilige manier lossen.
Het materiaal en materieel wordt op correcte wijze gebruikt.

14

De goederen controleren op beschadiging.
Houdt hierbij rekening met de eigenschappen van de goederen.

15

De goederen op de juiste wijze en juiste plaats opslaan.

16

Het registreren van afwijkingen.

17

Het volgens de werkopdracht verzamelen van de juiste
retourgoederen en /of producten en/of emballage en/of andere te
verzenden verpakkingsmaterialen in de juiste hoeveelheden.

18

De goederen op de juiste wijze afhandelen.
Beschadigde goederen zijn zichtbaar gemaakt. Onvoldoende
voorraad is aan de hand van de (order) lijst herkend.
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Bijlage G

Tabel 4
Resultaten betrouwbaarheidsanalyses leerkenmerken en gamekenmerken
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Bijlage H

Nameting Leerkenmerken - Vragenlijst experimentele groep
(GEM-light versie 4: 26 mei 2015)

Intrinsieke motivatie
1

Ik speelde de game met veel plezier

2

De game boeide me niet (R)

3

Tijdens de game bedacht ik me hoe leuk ik het vond

4

Ik vond de game saai (R)

5

Ik vond de game best plezierig

6

De game was leuk

7

Ik vond de game heel interessant
Self-efficacy

8

Ik vind mezelf aardig goed in het onderwerp

9

Ik denk dat ik het onderwerp best goed deed in vergelijking met
andere leerlingen

10

Na een tijdje oefenen met het onderwerp had ik het gevoel dat
ik er aardig goed in was

11

Ik ben tevreden met mijn prestaties tijdens de game

12

Ik was tijdens de game best goed met het onderwerp

13

Ik ben niet zo goed in het onderwerp (R)

14

Ik vind mezelf aardig goed in het onderwerp
Waarde / nut

15

Ik denk dat de game belangrijk was om met het onderwerp te

61

Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Vragenlijst Leerkenmerken

oefenen
16

Ik zou bereid zijn om de game opnieuw te doen omdat ik het
waardevol vind

17

Ik denk dat het spelen van de game me helpt om het onderwerp
te beheersen

18

Ik geloof dat het spelen van de game me iets oplevert

19

Ik denk dat het een belangrijke training is

20

Ik geloof dat de game waardevol voor mij is

21

Ik denk dat de game nuttig is om met het onderwerp te oefenen
Engagement / concentratie

22

Tijdens de game ‘zat ik er helemaal in’

23

Ik voelde me betrokken bij wat ik deed tijdens de game

24

Tijdens de game was mijn aandacht volledig gericht op het
onderwerp

25

Ik kon tijdens de game mijn aandacht vasthouden

26

Tijdens de game was ik volledig geconcentreerd
Gevoel van keuze

27

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

28

Ik voelde dat het niet mijn eigen keuze was om deze game te
spelen (R)

29

Ik had niet echt een keuze om de game te spelen (R)

30

Ik had het gevoel dat ik dit moest doen (R)

31

Ik speelde de game omdat ik geen keuze had (R)

32

Ik speelde de game omdat ik dat wilde

33

Ik speelde de game omdat ik moest (R)
Effort

32

Het was belangrijk voor me om goed te presteren tijdens de
game

33

Ik heb erg mijn best gedaan tijdens de game

34

Ik heb niet veel energie gestoken in het spelen van de game (R)

35

Ik heb niet erg mijn best gedaan om goed te presteren tijdens de
game (R)

36

Ik heb een hoop energie gestopt in de game
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Bijlage I

Nameting Leerkenmerken – Vragenlijst controlegroep
(gebaseerd op leerkenmerken GEM-light versie 4: 26 mei 2015)

Intrinsieke motivatie
1

Ik volgde de lessen met veel plezier

2

De lessen boeide me niet (R)

3

Tijdens de lessen bedacht ik me hoe leuk ik het vond

4

Ik vond de lessen saai (R)

5

Ik vond de lessen best plezierig

6

De lessen waren leuk

7

Ik vond de lessen heel interessant
Self-efficacy

8

Ik vind mezelf aardig goed in het onderwerp

9

Ik denk dat ik het onderwerp best goed deed in vergelijking met
andere leerlingen

10

Na een tijdje oefenen met het onderwerp had ik het gevoel dat
ik er aardig goed in was

11

Ik ben tevreden met mijn prestaties tijdens de lessen

12

Ik was tijdens de lessen best goed met het onderwerp

13

Ik ben niet zo goed in het onderwerp (R)

14

Ik vind mezelf aardig goed in het onderwerp
Waarde / nut

15

Ik denk dat de lessen belangrijk waren om met het onderwerp te
oefenen
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Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Vragenlijst Leerkenmerken lessen logistiek

16

Ik zou bereid zijn om de lessen opnieuw te doen omdat ik het
waardevol vind

17

Ik denk dat het volgen van de lessen me helpt om het
onderwerp te beheersen

18

Ik geloof dat het volgen van de lessen me iets oplevert

19

Ik denk dat het een belangrijke training is

20

Ik geloof dat de lessen waardevol voor mij is

21

Ik denk dat de lessen nuttig zijn om met het onderwerp te
oefenen
Engagement / concentratie

22

Tijdens de lessen ‘zat ik er helemaal in’

23

Ik voelde me betrokken bij wat ik deed tijdens de lessen

24

Tijdens de lessen was mijn aandacht volledig gericht op het
onderwerp

25

Ik kon tijdens de lessen mijn aandacht vasthouden

26

Tijdens de lessen was ik volledig geconcentreerd
Gevoel van keuze

27

Ik geloof dat ik enige keuze had over het volgen van de lessen

28

Ik voelde dat het niet mijn eigen keuze was om deze lessen te
volgen (R)

29

Ik had niet echt een keuze om de lessen te volgen (R)

30

Ik had het gevoel dat ik dit moest doen (R)

31

Ik volgde de lessen omdat ik geen keuze had (R)

32

Ik volgde de lessen omdat ik dat wilde

33

Ik volgde de lessen omdat ik moest (R)
Effort

32

Het was belangrijk voor me om goed te presteren tijdens de
lessen

33

Ik heb erg mijn best gedaan tijdens de lessen

34

Ik heb niet veel energie gestoken in het actief meedoen met de
lessen (R)

35

Ik heb niet erg mijn best gedaan om goed te presteren tijdens de
Lessen (R)

36

Ik heb een hoop energie gestopt in de lessen
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Bijlage J

Nameting Leeruitkomsten - Kennistest: Goederenontvangst
voorbereiden en goederen lossen en controleren

Voorblad
Kennistest
Wat weet je al over goederenontvangst voorbereiden en goederen lossen en
controleren?
In hoofdstuk1 hebben we het gehad over het ontvangst voorbereiden. Te denken valt aan
retourbon, transportmiddelen, aanmelden en emballage. In hoofdstuk 2 hebben we
behandeld wat je moet doen voordat de chauffeur goederen komt leveren Hoe bereid je dit
voor? Welke transport- en hulpmiddelen gebruik je bij het lossen en hoe controleer je of
alles klopt? Deze kennistest gaat over deze onderwerpen en wat je daarvan hebt
onthouden.

Succes met de test!
Totaal 29 punten
Cesuur 66%
19 punten = voldoende (5,5)
naam

klas
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Kennistest
Goederenontvangst voorbereiden en goederen lossen en
controleren
In hoofdstuk1 hebben we het gehad over het ontvangst voorbereiden. Te denken valt aan
retourbon, transportmiddelen, aanmelden en emballage. In hoofdstuk 2 hebben we behandeld
wat je moet doen voordat de chauffeur goederen komt leveren Hoe bereid je dit voor? Welke
transport- en hulpmiddelen gebruik je bij het lossen en hoe controleer je of alles klopt? Deze
kennistest gaat over deze onderwerpen en wat je daarvan hebt onthouden.

Succes met de test!
1. In een magazijn werken medewerkers die verschillende functies hebben. Bij iedere
functie horen verschillende taken. Welke taak hoort bij welke functie? Kies uit
onderstaande mogelijkheden: (5p)
A. Goederen ontvangen, verkopen en verzendklaar maken
B. Helpt o.a. mee met goederen verzamelen, verplaatsen, stickeren
C. Geeft leiding, regelt en plant.
D. Zorgt o.a. voor goederen lossen, controleren, verzendklaar maken
E. Is verantwoordelijk voor de afdeling

Functie

Taak

Logistiek Supervisor
Logistiek teamleider
Balie-/shopmedewerker
Logistiek medewerker
Assistent Logistiek medewerker
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2. Een chauffeur brengt met zijn vrachtwagen goederen naar het magazijn.
Je moet deze goederen ontvangen en opslaan. Je gebruikt daarbij de
volgende stappen.
Plaats deze stappen in de juiste volgorde. (2 pt)
a. De ontvangstplanning doornemen -> transportmiddelen klaarzetten -> de losplaats
vrijmaken -> retourgoederen en emballage klaarzetten
b. De ontvangstplanning doornemen -> de losplaats vrijmaken -> retourgoederen en
emballage klaarzetten -> artikelen beveiligen
c. de losplaats vrijmaken -> de ontvangstplanning doornemen -> retourgoederen en
emballage klaarzetten -> transportmiddelen klaarzetten
d. de losplaats vrijmaken -> retourgoederen en emballage klaarzetten -> de
ontvangstplanning doornemen -> transportmiddelen klaarzetten

3. Maak een verbinding tussen de juiste begrippen en betekenissen. (2 pt)

Emballage

- Goederen die terug moeten
naar de leverancier.

Emballagebon

- Op dit formulier staan gegevens
om producten/goederen terug te sturen.

Retourbon

- Is het verpakkingsmateriaal van goederen.

Retourgoederen

- Waarop staat vermeld wat de statiegeld is en om
hoeveel stuks het gaat.

4. a. Wat betekenen de letters WMS? (1 pt))
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………
b. Leg in je eigen woorden uit wat een WMS is. (1pt)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………
67

5. Welk hulpmiddel moet je invullen op de stippellĳn? (1pt)
Regillio staat in de vrachtwagen. Hĳ plaatst kleine dozen en losse goederen op de
…………………. De dozen en losse goederen rollen zo het magazĳn in.
f. Rollenbaan
g. Laadklep
h. Heftafel
i. Rijplaat
j. Lamellenbaan

6. Bij het lossen van goederen in de ontvangstruimte gebruik je transportmiddelen. Deze
zijn nodig om snel en veilig veel goederen tegelijk te vervoeren. Welk transportmiddel
gebruik je? Kies uit onderstaande mogelijkheden. (4 pt)
a. Steekwagen
b. Handpallettruck/pompwagen
c. Elektropallettruck
d. Meeneemstapelaar
e. Je eigen handen

Goederen

Transportmiddel

Drie kratten met frisdrank

Twee kopjes koffie

20 dozen met bananen op een pallet

1000 blikjes cola op een pallet
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7. Achmed moet pallets met goederen verplaatsen. De pallets staan op de grond. De
pallets moeten naar de andere kant van het magazijn. Dat is een flink eind rijden.
Welke pallettruck kan Achmed het beste gebruiken? (1pt)
a. Steekwagen
b. Handpallettruck/pompwagen
c. Elektropallettruck
d. Meeneemstapelaar

8. Welke los- en laadplaats is een soort deur naar het magazijn? (1pt)
a. Laadkuil
b. Laadperron
c. Dock

9. Wanneer de vloer van de vrachtwagen een andere hoogte heeft dan de vloer van het
magazijn, kun je gebruik maken van een……………………………….. (1pt)
a. Laadkuil
b. Laadperron
c. Dock

10. Welk controle moet je invullen op de stippellĳn? (2pt)
Voor je de goederen opslaat, controleer je of alles klopt. Bij een …………..……………….
controle kijk je of de hoeveelheid geleverde artikelen hetzelfde is als de hoeveelheid
bestelde artikelen. Bij een …………………………….… controle kijk je of de goederen in
goede staat verkeren.
a. Kwalitatieve controle
b. Steekproefcontrole
c. Volledige controle
d. Kwantitatieve control
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11. Het is belangrijk dat je veilig werkt. Vooral als je met machines werkt. Daarom zijn er
regels in het magazijn. Welke twee regels zijn het belangrijkst volgens het boek? (2pt)

a. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
b. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

12. Vul met de onderstaande gegevens de retourbon in. Geef zelf aan wat de reden van
retour is. Bij het vakje afzender vul je je eigen naam in. Onderteken het document.
(6 pt)
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Bijlage K

Nameting Leeruitkomst (transfer) - Opdracht praktijktest:
Goederenontvangst voorbereiden en goederen lossen en controleren

Praktijktest
Op het Startcollege zijn verschillende goederen geleverd. Je vakdocent vraagt of je een handje kunt
helpen bij het ontvangen en opslaan van goederen.

Voorbereidende werkzaamheden
Praktijklokaal inrichten:
Een pallet met binnengekomen goederen. Op de pakbon staat welke goederen geleverd zijn.
1 x steekwagen met verhuisdozen, die onveilig gestapeld zijn.
Een pallet waar de retourproducten geplaatst moeten worden.
Twee bakjes met emballage- en retourbonnen.
Stellingen waar de goederen opgeslagen moeten worden.
De werkomgeving is rommelig.

De praktijktest voor de student:
Voorbereiding
Luister goed naar de opdracht.
Bespreek de werkvolgorde met je begeleider.
Maak de werkruimte bedrijfsklaar.

Uitvoering
Er is een pallet met goederen binnengekomen. Controleer de goederen aan de hand van de pakbon.
Zet goederen met tekorten of beschadigingen apart op de lege pallet. Verzamel vervolgens de
emballagegoederen. Handel de retouren op de juiste wijze af. In de bakjes vind je de daarvoor
bestemde bonnen (retour- en emballagebon). Bijzonderheden kun je vervolgens melden bij je
begeleider. Je hebt 15 minuten om deze opdracht af te ronden.

Afronding
Meld je af bij je begeleider als je klaar bent.
Laat je werk door je begeleider controleren

Gedrag
Gebruik de juiste hulpmiddelen. Richt je werkplek in en werk veilig.
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Bijlage L

Nameting Leeruitkomst (transfer) - Beoordelingsformulier praktijktest:
Goederenontvangst voorbereiden en goederen lossen en controleren.
(gebaseerd op

Praktijktest
Goederenontvangst voorbereiden en goederen lossen en
controleren
naam
klas

Praktijktest: Kerntaak 1 Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen
Praktijkopdracht
Op het Startcollege zijn verschillende goederen geleverd. Je vakdocent vraagt of je een
handje kunt helpen bij het ontvangen en opslaan van goederen.

Let op!
Zorg dat de benodigde materialen en hulpmiddelen zijn verzameld en de opdracht is
begrepen. Zorg ervoor dat de goederen zonder schade op de juiste wijze zijn geplaats op de
tijdelijke locatie. Zorg dat je afwijkingen meldt. Let op je veiligheid!
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Beoordeling Kerntaak 1 Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen

VOORBEREIDING
B1-K1-W1: Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
Resultaat: De assistententree heeft de opdracht goed begrepen; Hij is op de hoogte van de
werkprocedures, kwaliteitsnormen en verwachte productiviteit (eindtijd) Hij heeft een plan hoe het
werk aan te pakken.
Criteria

De kandidaat

Score 0 -1

G1

Luistert actief naar de begeleider.

G2

Legt materialen en middelen klaar. Zo nodig vraagt hij hulp of
zoekt hij informatie op.

G3

Stemt de opdracht en werkvolgorde af met de begeleider.
Totaal aantal punten behaald
Het werkproces is voldoende als 2 punten zijn behaald.
(Omcirkelen O - onvoldoende of V - voldoende

O/V

UITVOERING
B1-K1-W2: Voert (assisterende) werkzaamheden uit
Resultaat: Het werk is efficiënt, verantwoord en veilig uitgevoerd. Eventuele samenwerking is in een
collegiale sfeer verlopen. Twijfel, onduidelijkheden en problemen zijn gemeld, besproken en zo
mogelijk opgelost.
Criteria

De kandidaat

Score 0 -1

G4*

Voert de werkzaamheden op en binnen de afgesproken tijd uit.

G5*

Werkt volgens gemaakte afspraken, gegeven instructies en de
regels van het bedrijf. Werkt veilig. Houdt rekening met het
milieu.

G7

Toont een positieve leer- en werkhouding.
Totaal aantal punten behaald

Het werkproces is voldoende als 2 punten en de kritische criteria* zijn behaald.
(Omcirkelen O - onvoldoende of V - voldoende
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O/V

Kerntaak P1- K1- W1: Ontvangt goederen en/of producten
Resultaat: Goederen zijn ontvangen en in het voorraadbeheersysteem ingevoerd. Beschadigde of
onjuist geleverde goederen of producten zijn gemeld en apart gelegd/afgevoerd of retour gegeven.

Criteria
G8

De kandidaat

Score 0 -1

Controleert of de lossituatie veilig is.
Indien er gevaarlijke situaties zijn, meldt hij dit aan de begeleider.

G9

Lost de goederen veilig.
Gebruikt hierbij het materiaal en materieel op correcte wijze.

G10

Controleert de goederen op beschadiging.
Houdt hierbij rekening met de eigenschappen van de goederen.

G12

Meldt aan de begeleider wanneer hij klaar is met de ontvangst van
de goederen.
Totaal aantal punten behaald.

Het werkproces is voldoende als 3 punten en de kritische criteria* zijn behaald.
(Omcirkelen O - onvoldoende of V - voldoende

O/V

Kerntaak P1- K1- W2: Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op
Resultaat: De goederen/producten zijn op de juiste wijze opgeslagen. Afwijkingen en bijzonderheden
zijn gedeeld.
Criteria
G13*

De kandidaat

Score 0 -1

Slaat de goederen op de juiste wijze op. Slaat de goederen op de
juiste plaats op.

G15

Overlegt tijdig over bijzonderheden registreert afwijkingen en
vraagt hulp waar nodig.

G16

Geeft zelf aan wanneer hij klaar is met het gereed maken van de
goederen voor opslag en meldt dit aan de begeleider.
Totaal aantal punten behaald

Het werkproces is voldoende als 3 punten en de kritische criteria* zijn behaald.
(Omcirkelen O - onvoldoende of V - voldoende

O/V
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Kerntaak P1- K1- W3: Verzamelt (retour)goederen, producten, emballage en andere te verzenden
verpakkingsmaatregelen
Resultaat: Het transportmiddel is veilig en stabiel beladen met de goederen. Beschadigde goederen
zijn herkenbaar en liggen apart.
Criteria

De kandidaat

Score 0 -1

G17

Verzamelt volgens de werkopdracht de juiste retourgoederen en /
of producten en/of emballage en/ of andere te verzenden
verpakkingsmaterialen in de juiste hoeveelheden.

G18

Handelt de goederen op juiste wijze af. Bijvoorbeeld:
Beschadigde goederen zijn zichtbaar gemaakt. Onvoldoende
voorraad is aan de hand van de (order)lijst herkend.

G20

Meldt aan de begeleider als hij klaar is met het verzamelen van de
goederen.
Totaal aantal punten behaald

Het werkproces is voldoende als 2 punten en de kritische criteria* zijn behaald.
(Omcirkelen O - onvoldoende of V - voldoende

O/V

Eindbeoordeling:

Totaal aantal behaalde punten =

≤ 11 punten = onvoldoende

Eindcijfer:

12 t/m 15 punten = voldoende

Goed / voldoende / onvoldoende

16 t/m 17 punten = goed
Beoordelaar 1
Beoordelaar 2
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Bijlage M

Nameting Leeruitkomsten (mate van vertrouwen) - Vragenlijst experimentele

groep: (GEM-light versie 4: 26 mei 2015)

1)

Ik weet na het spelen van de game meer van het onderwerp
Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen.

2)

Ik ben in staat om te controleren of de lossituatie veilig is.

3)

Ik ben in staat om de goederen op een veilige manier te lossen.

4)

Ik ben in staat om de goederen te controleren op beschadiging.

5)

Ik ben in staat om de goederen op de juiste wijze en juiste plaats
op te slaan.

6

Ik ben in staat om afwijkingen te registreren.

7

Ik ben instaat om volgens de werkopdracht de juiste
retourgoederen en /of producten en/of emballage en/of andere te
verzenden verpakkingsmaterialen in de juiste hoeveelheden te
verzamelen.

8

Ik ben instaat om de goederen op de juiste wijze af te handelen.
Beschadigde goederen zijn zichtbaar gemaakt. Onvoldoende
voorraad is aan de hand van de (order) lijst herkend.
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Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Vragenlijst Leeruitkomsten

Bijlage N

Nameting Leeruitkomsten (mate van vertrouwen) - Vragenlijst controlegroep
(gebaseerd op leeruitkomsten GEM-light versie 4: 26 mei 2015)

1)

Ik weet na het volgen van de beroepspraktijk en theorielessen
meer van het onderwerp Assisteert bij de ontvangst en opslag
van goederen.

2)

Ik ben in staat om te controleren of de lossituatie veilig is.

3)

Ik ben in staat om de goederen op een veilige manier te lossen.

4)

Ik ben in staat om de goederen te controleren op beschadiging.

5)

Ik ben in staat om de goederen op de juiste wijze en juiste plaats
op te slaan.

6

Ik ben in staat om afwijkingen te registreren.

7

Ik ben instaat om volgens de werkopdracht de juiste
retourgoederen en /of producten en/of emballage en/of andere te
verzenden verpakkingsmaterialen in de juiste hoeveelheden te
verzamelen.

8

Ik ben instaat om de goederen op de juiste wijze af te handelen.
Beschadigde goederen zijn zichtbaar gemaakt. Onvoldoende
voorraad is aan de hand van de (order) lijst herkend.
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Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Vragenlijst Leeruitkomsten lessen logistiek

Bijlage O

Nameting Semigestructureerd interview - experimentele groep
(GEM-light versie 4: 26 mei 2015)

Semigestructureerd interview
Leeruitkomsten

1) Wat denk je van de game geleerd te hebben?

Gamekenmerken
2) Wat viel je op in de game?
3) Noem a.u.b. drie punten jij goed vindt aan de game?
4) Noem a.u.b. drie verbeterpunten voor de game?
5) Overige opmerkingen.
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Bijlage P

Nameting Gamekenmerken - Vragenlijst experimentele groep
(GEM-light versie 4: 26 mei 2015)

Feedback
1

Ik wist hoe goed ik het deed

2

Ik heb zelf ervaren hoe ik de game beter kan spelen

3

Tijdens het spelen van de game werd ik steeds beter

4

Mijn acties hadden een effect in de game

5

Ik wist hoe ik beter kon worden
Challenge

6

De game was voor mij te moeilijk (R)

7

De game bleef voor mij uitdagend

8

De game sloot aan bij mijn niveau

9

De game was voor mij te makkelijk (R)

10

Het game-doel was haalbaar
Control

11

Ik kon niet de acties uitvoeren die ik verwachtte (R)

12

Ik kon zelf kiezen hoe ik het doel wilde bereiken

13

Ik werd beperkt in wat ik wilde doen (R)

14

Ik heb zelf ervaren wat goed werkte in de game

15

Ik had het gevoel dat ik controle had
Social interaction
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16

Ik vond het prettig om de game samen te spelen

17

Er waren genoeg mogelijkheden om samen te spelen

18

Het was nuttig om de game samen te spelen

19

Ik heb geleerd van medespelers

20

Samen spelen droeg niet bij aan het behalen van het doel (R)
Rules & goals

25

Ik wist (uiteindelijk) wat het doel was

26

De spelregels waren (uiteindelijk) duidelijk

29

Ik wist wat ik wilde bereiken in de game

30

Ik wist hoe ik het doel kon bereiken

31

Ik begreep niet hoe ik de game moest spelen (R)
Usability

32

Ik kon snel met de game aan de slag

33

De werking van de game was duidelijk

34

Ik kon niet alle mogelijkheden van de game gebruiken(R)

35

Het duurde lang voordat ik begreep hoe de game werkte (R)

36

Ik vond de game gemakkelijk uit te voeren
Game world

37

Ik vond de game aantrekkelijk

38

Ik vond de game voldoende realistisch

39

De game sloot aan bij mijn belevingswereld

40

Ik ging helemaal in de gamewereld op

41

Ik had een interessante rol in de game
Big game

42

Ik begreep waarom we de game zijn gaan spelen

43

De game sloot goed aan bij de lesstof

44

Ik vond de discussie achteraf nuttig.

45

Wat ik in de game geleerd kan ik erbuiten toepassen

46

Ik begreep niet wat de game met de lesstof te maken had (R)
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Bijlage Q

Nameting Kenmerken logistiek - Vragenlijst controlegroep
(gebaseerd op gamekenmerken GEM-light versie 4: 26 mei
2015)

Feedback
1

Ik wist hoe goed ik het deed

2

Ik heb zelf ervaren hoe ik beter de lessen kan volgen

3

Tijdens het volgen van de lessen werd ik steeds beter

4

Mijn acties hadden een effect in de lessen

5

Ik wist hoe ik beter kon worden
Challenge

6

De lessen waren voor mij te moeilijk (R)

7

De lessen bleven voor mij uitdagend

8

De lessen sloten aan bij mijn niveau

9

De lessen waren voor mij te makkelijk (R)

10

De lesdoelen waren haalbaar
Control

11

Ik kon niet de acties uitvoeren die ik verwachtte (R)

12

Ik kon zelf kiezen hoe ik het doel wilde bereiken

13

Ik werd beperkt in wat ik wilde doen (R)

14

Ik heb zelf ervaren wat goed werkte in de lessen

15

Ik had het gevoel dat ik controle had

83

Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Vragenlijst: Lessen logistiek

Social interaction
16

Ik vond het prettig om de lessen samen te volgen

17

Er waren genoeg mogelijkheden om samen te werken

18

Het was nuttig om de lessen samen te volgen

19

Ik heb geleerd van medestudenten

20

Samen leren droeg niet bij aan het behalen van het doel (R)
Rules & goals

25

Ik wist (uiteindelijk) wat het doel was

26

De spelregels waren (uiteindelijk) duidelijk

29

Ik wist wat ik wilde bereiken in de lessen

30

Ik wist hoe ik het doel kon bereiken

31

Ik begreep niet hoe ik de lessen moest volgen (R)
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Bijlage R

Tabel 9
Correlatie van Pearson voor leerkenmerken en gamekenmerken en verkregen scores
op kennistest, praktijktest en self-assessment
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Bijlage S

Tabel 11
Overzicht van de gemiddelden en standaarddeviaties gamekenmerken usability, game
world, big game per schaal en vragen
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Bijlage T

Tabel 12
Correlaties van Pearson voor gamekenmerken en leerkenmerken
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Bijlage U

Tabel 13
Transcriptie semi- gestructureerd interviews
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