
Laat ict werken voor het onderwijs

Is het mogelijk de 
aantrekkingskracht van 
games in te zetten in het 
onderwijs?
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Uit onderzoek weten we:

Draagt de inzet van spelelementen (zoals medailles, score-
bord en extra levens) bij aan het leerproces? 

Hoewel game-elementen, zoals badges en een scorebord, 
kunnen helpen om de betrokkenheid van leerlingen op de 
leertaak te vergroten, zijn er geen effecten op de leerpres-
taties gevonden. 

• Zelfs game-elementen die geen enkele invloed hebben op het cijfer 
(zoals medailles), kunnen toch positieve effecten hebben op 
motivatie, aanwezigheid, activiteit op het leerplatform en partici-
patie. 

• Maar er worden ook nadelige effecten gevonden van spel- 
elementen. Zo kunnen game-elementen zoals een scorebord 
intimiderend of ontmoedigend werken. 

• De beschikbaarheid van extra levens die leerlingen mochten 
inzetten om een opdracht later in te leveren, leidde niet tot de 
verwachte autonomie: sommige leerlingen waren hier (veel te) 
voorzichtig mee, anderen werden er laks van.

• Er zijn geen aanwijzingen dat de toegenomen betrokkenheid ook 
leidt tot betere leerprestaties.

Het toepassen van mechanismen 
die ook bij video-games worden 
gebruikt om het onderwijs te 
verbeteren, zoals leveling systems 
en achievement systems.

Wat verstaan we 
onder gamification?

Quizzen zijn effectief als de 
kwaliteit van feedback hoog is  
(voorbeeld: duolingo.com).

Bekijk ‘Weten wat werkt-kaart 5’ 
om de effecten te bekijken van 
game-elementen op kinderen met 
concentratieproblemen.

‘Weten wat werkt-kaarten 6’ en ‘7’ 
gaan in op de positieve en 
negatieve effecten van beloningen.

Vraag:
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Tip
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Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    
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