
 

 

Games in de klas 

 
gametechniek.jouwweb.nl 

 

 

  

Naam studenten:  
Andy Tijsterman (1728657) & Renske van der Haar (1713708)  
Opleiding:  
Leraar Techniek deeltijd – jaar 4  
Minor:  
Games in de klas (OA-MINLEARK2-19) – Martijn Koops 
Datum:  
14 december 2020 

http://www.gametechniek.jouwweb.nl/


 

Andy Tijsterman en Renske van der Haar 
1 1 

1 Inleiding 
In dit verslag is het hele proces van skill-tree tot uiteindelijk arrangement te vinden. In eerste 
instantie zou het arrangement met verschillende games op een platform komen, dit ging echter niet 
door. Wij hebben daarom gekozen voor een website waar de leerlingen a.d.h.v. de skill-tree alle 
vaardigheden kunnen toetsen die nodig zijn bij het maken van een blokkalender. Als de leerlingen de 
skill-tree hebben doorlopen zijn ze klaar om te starten met de blokkalender.  

In dit verslag wordt u meegenomen in het proces en vindt u de verantwoording voor bepaalde 
keuzes en het uiteindelijk product. Het product is ook getest onder een kleine groep leerlingen, de 
testresultaten en de conclusie worden aan het einde van het verslag besproken 
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2 Bloom 
Dit kopje is door ons beide vrijgespeeld met de punten voor de quiz.  

3 Probleemstelling 
3.1 Het probleem 
De basis van het probleem is een opdracht die wordt gegeven tijdens het vak techniek in de eerste 
klas. Omdat het vak techniek niet echt een theoretische kant bezit zijn juist deze games perfect als 
inleiding op het werkstuk. Door deze games worden de leerlingen spelenderwijs geïntroduceerd met 
de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor deze opdracht.  
De leerlingen moeten een blokkalender maken waarin zij verschillende stappen doorlopen: Het 
omrekenen en omgaan met eenheden, een technische tekening lezen, zagen, aftekenen op het hout, 
nabewerking en het lijmgebruik. Tijdens deze stappen wordt gemerkt dat sommige leerlingen een 
stukje voorkennis missen en andere deze juist al wel hebben. Dit is dan ook de reden waarom juist 
dit werkstuk geschikt is voor onze games. Het doel van de verschillende games is om meer inzicht te 
krijgen in de kennis die de leerlingen wel of niet hebben. Wanneer de leerling vooraf aan een 
onderdeel eerst een quiz maakt kan worden ontdekt of leerling de kennis beheerst. Wanneer deze 
leerling de kennis beheerst kan deze starten met dat onderdeel, als de 
leerling nog niet voldoende scoort zal deze eerst nog even de theorie 
moeten bestuderen of extra uitleg krijgen.  

De leerdoelen:  

• De leerling weet hoe die moet omrekenen met lengte-eenheden 
en kan dit ook toepassen. 

• De leerling kan een technische tekening lezen. 
• De leerling kan aan de hand van een technische tekening de 

maten aftekenen op het hout.  
• De leerling kan verschillende zagen herkennen en weet waarvoor 

deze worden gebruikt.  
• De leerling weet welke materialen die kan gebruiken voor de nabewerking (vijlen en schuren) 

en kan deze ook toepassen. 
• De leerling weet wat de eigenschappen van lijm zijn en hoe hij deze kan gebruiken.  
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3.2 Skill-tree Bloom 
Hieronder is de skill-tree te zien, verder in het document is een beslisboom voor de leerlingen opgezet zodat zij ook weten hoe ze door verschillenen spellen 
heen kunnen.  
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3.3 Bloomkaarten 

Bloomkaart Spelidee 

 

Een multiple choice quiz waarin de leerlingen 
vragen moeten maken over de verschillende 
eenheden. De leerling moet de eenheden ook 
kunnen vertalen (begrijpen) naar de praktijk 
(Koops, 2020). Zo wordt in de quiz bijvoorbeeld 
gevraagd hoe lang een pen is?  

 

Een multiple choice quiz waarin de leerlingen 
technische tekeningen moeten vertalen 
(begrijpen) naar de praktijk (Koops, 2020). Zo 
moeten ze aanzichten herkennen en maten 
kunnen lezen. In de quiz worden bijvoorbeeld 
vragen gesteld zoals: welke maat boor heb ik 
nodig, op welke maat zaag ik dit plankje af?  
 
 

 

In een video wordt er afgetekend op hout vanaf 
een technische tekening. Tijdens de video 
worden er aan de leerlingen vragen gesteld 
over de procedure. Zo moet de leerling de 
eerdere opgedane kennis gebruiken 
(toepassen) om de juiste procedure te kiezen in 
de onbekende context (Koops, 2020).  

 

Een multiple choice quiz krijgen de leerlingen 
verschillende zagen te zien. Ze moeten deze 
zagen kunnen herkennen (onthouden) (Koops, 
2020). Ook krijgen ze vragen over het gebruik 
van de verschillende zagen.  
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Een multiple choice quiz waarin de leerlingen 
de juiste nabewerkingsprocedure (toepassen) 
moeten kiezen aan de hand van voorbeelden 
(Koops, 2020). Zo wordt er bijvoorbeeld bij een 
praktijkvoorbeeld (afbeelding) gevraagd welk 
gereedschap hier het best gekozen kan worden 
voor de nabewerking.   
 

 

Een multiple choice quiz waarin de leerlingen 
vragen moeten maken over lijmen en het 
gebruik. In de quiz worden vragen gesteld aan 
de hand van voorbeelden om het lijm gebruik te 
verhelderen (begrijpen) (Koops, 2020). 
 
Tijdens het werken met lijm heersen er in de 
technieklessen nogal wat misconcepten. Zo 
denken bijvoorbeeld veel leerlingen dat het lijm 
proces versnellen met behulp van een föhn 
geen invloed heeft op de eigenschappen. Ook 
denken veel leerlingen dat houtlijm perfect is 
voor het opvullen van gaatjes. 
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4 Arrangement 
4.1 Website 
In eerste instantie zou er een platform komen waar wij gebruik van konden maken om onze skill-tree 
in vorm te geven, helaas ging dit niet door. Wij hebben ervoor gekozen om onze quizzen (games) op 
een website te plaatsen met als basis op de homepagina een beslisboom a.d.h.v. de skill-tree. Deze 
beslisboom zorgt ervoor dat de leerlingen vooraf weten welke weg ze kunnen bewandelen en wat ze 
moeten doen wanneer een quiz goed gemaakt is.  
Op de website zijn op dit moment de quizzen ook in het menu te vinden, dit zodat de beoordeling 
van de individuele spellen makkelijker kan gaan. Wanneer deze website wordt ingezet worden deze 
menu’s uitgeschakeld, zo moeten de leerlingen echt de route volgen zoals aangegeven in de website 
(ze kunnen dan niet al stiekem naar de laatste quiz gaan). Ze worden dan namelijk van webpagina, 
naar webpagina gestuurd om zo alles te doorlopen.  
URL-website: https://gametechniek.jouwweb.nl/  

Zie hieronder een paar korte voorbeelden van hoe dat er op de website uitziet.  

 

 

https://gametechniek.jouwweb.nl/
https://gametechniek.jouwweb.nl/
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4.1.1 Beslisboom 
Wat is de reden dat er voor onderstaande volgorde/route is gekozen. De fysieke opdracht kent een 
aantal basiselementen die in een bepaalde volgorde voorkomen. Deze volgorde is in grote lijnen 
aangehouden, echter is er voor de leerling een stukje keuzevrijheid. Elke leerling leert op zijn eigen 
manier en elke leerling heeft een eigen leerbehoefte. Door de leerling keuzes te bieden krijgen ze 
een stukje autonomie over het proces, dit kan de motivatie van de leerling vergroten. Deze 
beslisboom maakt dit inzichtelijk voor de leerling en biedt hierbij een voortgangsindicatie (Koops, 
2020).  

 



 

Andy Tijsterman en Renske van der Haar 
9 9 

5 Test spel en evaluatie 
Om erachter te komen of het arrangement grote misser of technische mankementen bevat is het 
getest onder een groepje leerlingen (15 leerlingen) uit de eerste klas havo/vwo. Na afloop stellen we 
de leerlingen enkele vragen a.d.h.v. een enquête (zie bijlage) om zo antwoord te krijgen op 
onderstaande criteria. In deze enquête zullen alleen gesloten vragen worden gesteld om zo de 
antwoorden beter te kunnen analyseren (Donk & Lanen, 2016). Met de onderstaande criteria wordt 
er getracht een compleet beeld te creëren over de werking en het doel van de website.  

5.1 Testcriteria  
1. Is het helder voor de leerling hoe het arrangement gespeeld moet worden? 
2. Is het algehele doel van de spellen bekend voor de leerling?  
3. Zijn de spellen uitdagend voor de leerling?  
4. Weten de leerlingen hoever de les (het arrangement) al is gevorderd?  
5. Zorgt het arrangement voor keuzevrijheid bij de leerling?  
6. Hoe ervaart de leerling het als een spel niet lukt, is het een veilige leeromgeving?  
7. Krijgt de leerling feedback over de beheersing van de getoetste onderdelen? 
8. Heeft de leerling het gevoel goed voorbereid te zijn om te starten met de blokkalender (is 

het doel behaald)?  
 

5.2 Uitkomsten test  
1. Is het helder voor de leerling hoe het arrangement gespeeld moet worden? 

 
Het was de leerlingen voor het overgrote deel helder hoe de beslisboom werkte, sommige 
hadden wat hulp nodig of iets meer tijd om het te ontdekken. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat het over het algemeen helder was voor de leerlingen hoe het arrangement 
gespeeld moest worden.  
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2. Is het algehele doel van de spellen bekend voor de leerling?  

 
Voor het overgrote deel was het helder dat de spellen een voorbereiding waren op de 
opdracht. Een deel dacht ze vooral punten moest scoren, wat indirect natuurlijk ook de 
bedoeling was, des te meer punten hoe sneller je door kan. Dit doel zorgt natuurlijk wel voor 
een vergrote motivatie bij de leerlingen. Ze kunnen punten scoren en als ze voldoende 
punten hebben mogen ze door.  
Een klein deel dacht gewoon spelletjes te spelen zonder doel. We kunnen concluderen dat 
voor het grote deel het doel helder was, het doel zou nog iets duidelijker geformuleerd 
worden op de homepagina van de website.  
 

3. Zijn de spellen uitdagend voor de leerling?  

 
               Erg uitdagend                   Erg saai  
 
Over het algemeen vonden de meeste leerlingen de spellen uitdagend en ook een behoorlijk 
aantal erg uitdagend. Niemand vond de spellen saai, een aantal zat ertussen in. Je hebt 
natuurlijk altijd te maken met niveauverschillen binnen een klas wat ervoor zorgt dat de 
spellen voor de één gewoonweg minder uitdagend zijn dan voor een ander.  
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4. Weten de leerlingen hoever de les (het arrangement) al is gevorderd?  

 
Geen idee wat ik nog moest doen.      Ja ik wist precies 

hoeveel ik nog moest doen.  
 
Over het algemeen was het helder voor de leerlingen helder hoeveel ze nog moesten doen,  
dat zou betekenen toen ze de beslisboom goed voor ogen hadden.  
 

5. Zorgt het arrangement voor keuzevrijheid bij de leerling?  

 
Voor iedereen was het helder dat ze soms wel een quiz moesten maken soms ook niet. Soms 
wilde de leerling zelf meer quizzen maken. Sommige leerlingen vonden het fijn dat ze er 
sneller doorheen konden, anderen gaven aan een quiz niet te maken omdat ze onderwerp al 
goed beheerste. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de leerling zeker een stukje 
keuzevrijheid heeft gehad, losstaand van de motivatie die de leerling hierbij heeft. Het 
arrangement zorgt voor vrijheid in de route van de leerling, maar zorgt er niet voor dat de 
leerling geen enkel spel maakt. Een goede balans is dus aanwezig.  

  



 

Andy Tijsterman en Renske van der Haar 
12 12 

6. Hoe ervaart de leerling het als een spel niet lukt, is het een veilige leeromgeving?  

 
 
Meer dan de helft geeft aan één of meer quizzen opnieuw te hebben gemaakt. Hieronder is 
de reactie die ze daarop hadden te zien.  
 

 
De leerlingen vonden het niet zo erg om één of meer quizzen opnieuw te maken, ze deden 
het gewoon opnieuw en konden dan weer verder. Het arrangement zorgt dan voor een 
veilige leeromgeving.  
 

7. Krijgt de leerling feedback over de beheersing van de getoetste onderdelen? 

 
Dit was voor iedereen helder, ze wisten duidelijk of ze een spel overnieuw moesten doen of 
dat ze door konden. De navigatie en feedback in de website waren dus helder.  
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8. Heeft de leerling het gevoel goed voorbereid te zijn om te starten met de blokkalender (is 
het doel behaald)?  

 
  Zeker weten        Helemaal niet 
 
Eigenlijk heeft bijna iedereen wel het gevoel goed voorbereid te zijn voor de opdracht, hier 
zitten hele kleine verschillen in die te maken hebben met eventuele niveauverschillen of het 
feit dat ze veel quizzen opnieuw hebben moeten doen.  

 

5.2.1 Eindconclusie 
Het arrangement via de website lijkt een succes. Bovenstaande conclusies bevestigen dat dan ook. Je 
hebt altijd te maken met niveauverschillen binnen een groep wat er bijvoorbeeld voor zorgt dat de 
één een beslisboom sneller door heeft dan een ander, maar het was altijd voor iedereen uiteindelijk 
helder. De spellen waren uitdagend en de leerlingen vonden het helder hoeveel ze nog moest doen. 
De mogelijkheid om een bepaalde quiz wel of niet te doen was helder, na elke quiz kreeg de leerling 
een keuze of een vraag. Dit zorgde voor een stuk keuzevrijheid.  
Een groot deel heeft een keer één of meer quizzen opnieuw moeten maken, dit zorgde alleen niet 
voor een verlaging van de motivatie. Ze vonden het niet zo erg en maakte de quiz opnieuw.  

Het uiteindelijke doel was om de leerlingen goed voorbereid aan de opdracht te krijgen. Het 
overgrote deel heeft het idee hier nu ook klaar voor te zijn. We zouden hiermee dus kunnen 
concluderen dat het doel van het arrangement dus is behaald.  

Het eindproduct zijn wij zelf erg tevreden over en willen het ook echt gaan toepassen in onze lessen. 
Wij denken dat de leerlingen met dit product voldoende voorbereiding hebben gehad om te kunnen 
beginnen aan de fysieke opdracht. Tijdens het afnemen van de enquête (test) merkte wij dat de 
leerlingen het echt fijn vonden. Deze leerlingen hadden de fysieke opdracht al gemaakt en hadden na 
het maken van alle spellen het idee dat dit hun een betere voorbereiding had geboden. Nu hadden 
ze tijdens de opdracht nog veel vragen die eigenlijk in de spellen al werden beantwoord. Vooral de 
quiz over het aftekenen was erg verhelderend.  
Kortom een arrangement die zeker toegepast gaat worden in de techniekles.   
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7 Bijlagen 
7.1 Enquête leerlingen (leeg) 

Evaluatie test website games leerlingen 
 

Wat fijn dat jullie onze website wilden testen en ook deze enquête willen invullen. 
Jullie hebben kennis gemaakt met de website, nu horen we graag wat jullie ervan vonden 

Kies het antwoord wat het beste bij je past. 

Alvast bedankt voor het invullen! 
 

*Vereist 

1. Wat vond je van de beslisboom op de homepagina? (kies de beste optie) * 

Markeer slechts één ovaal. 

 Duidelijk, ik wist direct wat ik moest doen. 
 

 Op zich wel duidelijk, wel had ik wat tijd nodig om te kijken waar ik zou starten. 
 

 Ik kon niet zo goed vinden wat ik moest doen, na wat hulp is het gelukt. 
 

 Ik had geen flauw idee wat ik met die beslisboom aan moest 
 

2. Wat is het echte doel van deze website? (kies de beste optie) * 

Markeer slechts één ovaal. 

 Punten scoren 
 

 Voorbereiding op de opdracht 'blokkalender 
 

 Spelletjes spelen 
 

 Ik heb geen flauw idee 

 

3. Hoe vond je het spelen van de spellen? * 
Markeer slechts één ovaal. 

 

1 2 3 4 5 

Erg uitdagend    Erg saai 
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4. Had je tijdens het maken van de spellen een idee hoe ver je al was? * 
Markeer slechts één ovaal. 

 

1 2 3 4 5 

Geen idee wat ik nog moest doen    
Ja ik wist precies hoeveel ik  

nog moest doen 
 
 
 

5. Had je door dat je soms kon kiezen om een quiz wel of niet te doen? 

(kies de beste optie) * Markeer slechts één ovaal. 

 Echt? Ik dacht dat ik alles moest maken. 
 

 Ja, ik heb soms een quiz niet hoeven te maken omdat ik dat onderwerp al goed kende. 
 

 Ja, dan kon ik er sneller doorheen. 
 

 Ja, ik zag het wel maar dacht dat ik toch alles moest maken. 
 
 

Ja, maar ik wilde zelf graag alles maken. 

 

6. Ging de spellen bij jou allemaal goed? * 

Markeer slechts één ovaal. 

 Ja, ik heb de spellen allemaal in 1 keer behaald. (sla 1 vraag over) 
 

 1 spel heb ik opnieuw moeten maken. (maak ook de volgende vraag) 
 

 Ik heb meerdere quizzen opnieuw gemaakt. (maak ook de volgende vraag) 

 
 

7. Bij jou gingen niet alle spellen goed, hoe heb je dat ervaren? (kies de beste optie)  
Niet iedereen hoeft deze vraag te maken. Check de vraag hierboven of jij deze vraag moet beantwoorden. 

Markeer slechts één ovaal. 

 Niet zo erg, ik deed het spel gewoon opnieuw. 
 

 Ik baalde, moest ik het 'nog' een keer doen. 
 

 Erg vervelend, zeker omdat ik echt vaak spellen opnieuw moest doen. 
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8. Was het helder na een spel hoe je het had gedaan? * 

Markeer slechts één ovaal. 

 Ja, score was helder en ik wist of ik door mocht of het spel opnieuw moest maken. 
 

 Ja, maar soms twijfelde ik over de punten. 
 

Nee, ik had geen idee wat ik fout had gedaan. 

 

9. Heb je het idee goed voorbereid aan je blokkalender te kunnen starten? * 
 
Markeer slechts één ovaal. 

 
1 2 3 4 5  

Zeker weten    Helemaal niet 
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7.2 Enquête leerlingen (resultaten) 

 

 

 

Erg uitdagend                 Erg saai  

 

Geen idee wat ik nog moest doen.                           Ja ik wist precies hoeveel ik nog moest doen.  
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 Zeker weten        Helemaal niet 
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