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Playing games
is good, making
games is better.
Game-based Learning begint een steeds belangrijkere rol te
spelen in duurzaam en toekomstbestendig onderwijs. Waar
ooit spelletjes stonden voor vermaak en plezier worden ze
nu ingezet om leren context te geven. Een leven lang leren
kan alleen als je jezelf intrinsiek gemotiveerd houdt om
verder te ontdekken en te ontwikkelen
‘EEN ECHTE
en daar kunnen spellen aan bijdragen.

EDUCATIEVE
SCHATKAMER’

Je kan veel leren van het spelen van
de juiste spelletjes. Maar, je opent pas
een echte educatieve schatkamer als je leerlingen een spel laat
maken. Door het proces aan te gaan met je klas boor je de
volgende leerlijnen en ontwerpprocessen aan: computational
thinking, mediawijsheid, digitale geletterdheid, design thinking
en executieve functies.
Leren met spellen is redelijk nieuw en 3D-printen koppelen aan
het ontwerpen van spellen bedoeld voor Game-based Learning
is in Nederland uniek.
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Leren van spelen

Er zijn veel wetenschappelijk studies(1) maakt het ‘leuk’ om dit spel te beteren. In je
gedaan die het belang van ‘spelen’ les kan je vragen stellen als: Wat gebeurt er
aantonen. Hoewel de aandacht hiervoor als je geen dobbelstenen hebt? Wat gebeurt
groeit mist er vaak nog een bredere er als je ook achteruit kan bewegen? Wat
visie, kennis en didactiek bij scholen en gebeurt er als je pionnetjes speciale krachten
ouders. De reden hiervoor is dat ‘spel’ hebben die het spel op zijn kop zetten?
vaak wordt gezien als vrije tijdsbesteding Deze vragen kunnen gebruikt worden om
en enkel voor jonge kinderen. Echter de maker in leerlingen aan te wakkeren. Je
kunnen spellen extra context geven aan kunt ook leerdoelen koppelen aan het spel.
een leerdoel of thema, waardoor leerstof Zo kunnen er ‘boosts’ of ‘krachten’ worden
beter blijft hangen bij de
gegeven als je correct
‘WAT
GEBEURT
leerlingen.
antwoord geeft op een
ER ALS JE GEEN
vraag of probleemstelling
Door spellen te spelen leer DOBBELSTENEN HEBT?’ (leerdoel
gerelateerd).
je nieuwe vaardigheden die
Ook kun je leerlingen
de kern kunnen vormen van een leven-lang- laten samenwerken om een eigen leerspel te
leren proces. Vrijwel elk spel valt in te delen maken en deze te laten testen door anderen.
in 3 onderdelen: spelregels, structuur en Dit is dan een iteratief proces waar je samen
doel. Of simpel gezegd: Wat mag ik? Wat is met de leerlingen eindeloos uit kan putten.
mijn speelruimte? Wat is mijn doel? Om een
spel te begrijpen moet je duidelijk antwoord 1. The agency effect: The impact of student agency on
learning, emotions, and problem-solving behaviors in
hebben op deze vragen.
a game-based learning.

Bijvoorbeeld: Mens Erger Je Niet! (Ludo) is Michelle Taub, Robert Sawyer, Andy Smith
een bekend en makkelijk bordspel om te
modificeren. Regels, structuur en doelen zijn
duidelijk en veel leerlingen kennen het al. Dat
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Van spellen naar
3D-printen

In de hoofden van veel mensen is
3D-printen nog een ‘te ver van je bed
show’. Veel mensen denken dat er veel
kosten en tijdsinvestering aan verbonden
zitten. Tegenwoordig is 3D-printen zo ver
ontwikkeld, dat deze gedachten tot het
verleden behoren.
Voor weinig geld zijn er al goede instap
3D-printers en goed te beheersen 3D-ontwerp
programma’s. Er zijn veel websites waar je
gratis 3D-print bestanden kan downloaden,
wat heel mooi is want 3D-print technologie
begint zich in steeds meer vakgebieden
binnen te sluipen.
De eerste huizen en bruggen zijn al geprint,
de eerste 3D-geprinte ruimteraket wordt dit
jaar gelanceerd en in robotica is 3D-printen
de norm. Daarnaast zijn er al ontwikkelingen
gaande om organen met eigen cellen te
printen. Kortom, het zal in je carrière wel
een keer de revue passeren, dan is het goed
om al een beetje bekend te zijn met de
mogelijkheden van 3D-printen.

3D-printen leert ons dat vrijwel alles wat we
bedenken te maken is. Je kan baas worden
van je eigen creaties of bestaande producten
verbeteren of repareren. Als je weet wat je
kan, kan je het toepassen op bijna alles wat
je wilt gaan doen.
Zo kan je leerlingen een oplossing laten
bedenken op een bestaand probleem.
Dit kunnen ze gaan uitwerken tot een (op
niveau) 3D geprint prototype.
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Spelontwerpen
én 3D-printen?

Van spellen leren we stiekem dus nog best
veel. Computer games leren ons karakters
of objecten te ‘besturen’, reflexen te
ontwikkelen en geeft ons een veilige
omgeving om iets uit te proberen of een
verhaal te volgen. Bord- en kaartspellen
voegen daar ook nog eens goede sociale
houding toe.

‘SPEELDOOS AAN
MOGELIJKHEDEN’
We zijn gewend om spellen te spelen die
al helemaal af zijn. Maar, wat als zelf een
spelwereld zou mogen creëren een spel met
eigen regels, structuren en doelen dat andere
mensen een leuke en leerzame speelervaring
bezorgen? Het beheersen van deze ‘gamelogic’ kan voor een enorme speeldoos aan
mogelijkheden zorgen. Daarnaast bouw
je aan een reeks van vaardigheden die erg
belangrijk zijn om de wereld van vandaag en
morgen te navigeren.

Bijvoorbeeld: als je een spel wilt maken voor
anderen moet je creatief, ontwerpend en
logisch nadenken. Met 3D-printen erbij ben
je meteen ook de architect van je spel. Hoe
je spel eruit komt te zien is erg belangrijk,
want een spel moet visueel en emotioneel
een speler betrekken bij het spel. Is het spel
met veel humor? Dan moet het vrolijk ogen.
Of zit er een serieuzere kant aan? Of je nu
een kaart-, bord- of computerspel maakt,
het ontwerp is altijd de eerste indruk van
het spel.
Deze manier van leren vraagt veel van
leerlingen, maar bouwt wel de meeste
vaardigheden op. Het is een intensieve
samenwerking doordat je het spel moet
laten testen door anderen.
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3D serious gaming
in de klas
Er zijn verschillende manieren om op school te starten met
Game-based Learning en/of 3D-printen. En er zijn natuurlijk
ook veel mogelijkheden om dit verder te ontwikkelen.
Wij bieden voor elke school maatwerk wat betreft de
lesprogramma’s, trainingen en advies over advies over 3D
hardware en software.
MEER WETEN GA NAAR WWW.3DSERIOUSGAMING.NL OF STUUR
EEN EMAIL NAAR INFO@SANDERDENEEF.NL

