
ƒcoll 
  
 
  

An
ki
e	  
va
n	  
de
	  B
ro
ek
	  

20
14
	  	  
	  

St
ud

en
th
an

dl
ei
di
ng
	  

Spelhandleiding	  minor	  
Digicoach	  the	  Game	  2014	  
	  

De	  Nieuwste	  Pabo	  
	  
	  
	  
	  



Handleiding Minor Digicoach The Game 3   v1.0 

Ankie van de Broek 2014   1 
Chris Kockelkoren 

Inhoud 
Het spel .............................................................................................................. 2	  

Duur van het spel .............................................................................................. 2	  
Spelers ............................................................................................................. 2	  
Gamemasters .................................................................................................... 2	  
Inleiding ........................................................................................................... 2	  
Onderliggende SBL-compententies ....................................................................... 2	  
Onderliggende doelen volgens Miller ..................................................................... 2	  

Weten (knows) ............................................................................................... 2	  
Weten hoe (knows how) .................................................................................. 3	  
Tonen (shows how) ......................................................................................... 3	  
Doen (does) ................................................................................................... 3	  

Onderliggende 21st century skills ......................................................................... 3	  
Het spel .............................................................................................................. 4	  

De werkwijze .................................................................................................... 4	  
Algemene regels van het spel .............................................................................. 4	  

Materialen ........................................................................................................... 5	  
1. Questkaarten ................................................................................................ 5	  
2. Escapekaarten ............................................................................................... 6	  

2.1 Oops-kaart ............................................................................................... 7	  
2.2 Help-kaart ................................................................................................ 7	  
2.3 Freelunch-kaart ......................................................................................... 7	  
2.4 Feedback-kaarten ...................................................................................... 7	  

3. Colleges en workshops .................................................................................... 7	  
4. Rankinglijst ................................................................................................... 8	  
5. Beoordeling ................................................................................................... 8	  

Hoe haal je de minor? ...................................................................................... 8	  
Hoe win je de game? ....................................................................................... 8	  

6. Spelomgeving ................................................................................................ 9	  
 
 	  



Handleiding Minor Digicoach The Game 3   v1.0 

Ankie van de Broek 2014   2 
Chris Kockelkoren 

Het spel 

Duur van het spel 
Het spel loopt van maandag 21 april 2014 – dinsdag 11 juli 2014. 

Spelers 
Het aantal spelers dat is ingeschreven voor deze game is 10. Voor de opdeling van de 
spelers geldt de volgende regel: 

- Iedere speler individueel. 
- Per drie spelers wordt een bedrijf opgericht, een adviesbureau op het gebied van 

21st century skills. De drietallen worden op basis van loting toegewezen. Indien 
het totaal aantal studenten dat meedoet aan de minor ongelijk is aan een 
veelvoud van drie, kunnen maximaal twee bedrijven uit vier personen bestaan. 
Een bedrijf van twee personen mag alleen in overleg met de gamemasters. 

- Ieder bedrijf heeft minimaal één speler in alle drie te vormen netwerken. Ook 
hiervan kan worden afgeweken in overleg met de gamemasters. Bij bedrijven met 
vier medewerkers zal één netwerk twee spelers van dit bedrijf ontvangen. 

Gamemasters 
Het aantal gamemasters is minimaal drie maximaal vier. De gamemasters controleren 
het spel, maar zijn ook tevens inhoud deskundige op diverse onderdelen, daar zij ook 
moeten kunnen beoordelen. De gamemasters worden ondersteund door de experts die 
afhankelijk van de onderdelen worden “ingehuurd”. 
Voor dit jaar kennen we de volgende gamemasters: 

- Ankie van de Broek 
- Marcel Schmitz 
- Chris Kockelkoren 
- Marcel Graus 

Inleiding 
Speel het spel van de 21ste eeuw en verbeter je skills. Tijdens het spelen van het spel 
worden de studenten zich bewust van de 21st century skills (Kennisnet, 2013). Ook 
groeit de student in de diverse skills. Aan welke skill(s) hij/zij werkt, staat aangegeven 
bij elke quest. Door het spelen van het spel en het doorlopen van de quests doe de 
student ervaring en kennis op om te kunnen voldoen aan het uiteindelijke doel:  
 
Het verzorgen van een studie-middag ‘team de Nieuwste Pabo ‘leren in de 21e eeuw’ op 
7 juli 2014.  

Onderliggende SBL-compententies 
De volgende SBL-compententies zijn van belang in deze minor: 

1. Vakinhoudelijk/didactische competentie 
2. Organisatorische competentie 
3. Competent in omgaan met omgeving en omgaan met team 
4. Competent in reflectie en ontwikkeling 

Onderliggende doelen volgens Miller 
De einddoelen van deze minor zijn opgemaakt op basis van de taxonomie van Miller, 
welke de standaard is binnen de Nieuwste Pabo. Ieder einddoel is uniek gelabeld, daar 
deze labels als referentie bij de quests (opdracht) worden opgenomen.  

Weten (knows) 
(K1) De student kent de 21st century skills; 
(K2) De student heeft een beeld van de generatie van nu (tijdsbesteding, manier van 

denken, enz.); 
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(K3) De student kent belangrijke trends op het gebied van ICT voor de toekomst 
(waaronder mediawijsheid, gamification, serious gaming, tablets, smartboards.); 

(K4) De student weet hoe je een project-/ondernemersplan maakt; 
(K5) De student weet wat de successen en valkuilen van social media media zijn; 
(K6) De student kent instrumenten om na te gaan wat de wensen zijn voor scholen 

passend bij hun doelen (bv Tpack); 
(K7)  De student kent de krachten van gamification. 

Weten hoe (knows how) 
(KH1) De student weet hoe hij belangrijke bronnen voor de deskundigheidsbevordering 

kan vinden (namen, sites, online experts, tijdschriften en boeken); 
(KH2) De student weet hoe hij social media op een positieve wijze kan inzetten voor 

zijn bedrijf (adviesbureau); 
(KH3) De student weet hoe hij instrumenten moet inzetten om bij scholen 

bewustwording te creëren; 
(KH4) De student weet hoe hij gamification kan inzetten in zijn onderwijs; 
(KH5) De student heeft beelden bij de trends op ict in onderwijs en kan deze vertalen 

naar het basisonderwijs. 

Tonen (shows how) 
(SH1) De student vertaalt het onderzoek dat hij doet naar de doelgroep en verwerkt de 

theoretische informatie (leerlingen en leerkrachten basisschool); 
(SH2) De student kan de kennis die hij heeft opgedaan presenteren; 
(SH3) De student kan een eigen rol aannemen in een groep en werkt deze rol verder 

uit; 
(SH4) De student kan concurreren maar ook samenwerken met de andere bureaus. 
(SH5) De student kan het proces aantonen dat het bedrijf(adviesbureau) doorlopen 

heeft 

Doen (does) 
(D1) De student kan een minicongres vanuit het netwerk organiseren; 
(D2) De student kan een presentatie geven van een van de onderwerpen binnen de 

trends op ict; 
(D3) De student kan een virtueel adviesbureau starten; 
(D4) De student kan een filmpje maken en tonen van de inhoudelijke kracht die zij als 

bedrijf (adviesbureau) hebben; 
(D5) De student toont aan dat hij social media gebruikt om informatie te geven en te 

verwerven voor deze minor; 
(D6) De student kan onderzoek doen naar de doelgroep en vormt daarop een eigen 

beeld over de doelgroep. 
(D7) De student kan andere studenten beoordelen op basis van onderliggende eisen 
 

Onderliggende 21st century skills 
Verder wordt ook gebruik gemaakt van de 21st century skills (Kennisnet, 2013): 

- Communicatie 
- Samenwerken 
- ICT-geletterdheid 
- Creativiteit 
- Kritisch denken 
- Probleem oplossen 
- Sociale en culturele vaardigheden 
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Het spel 

De werkwijze 
De studenten doorlopen alle quests. Quests zijn kaartjes met opdrachten die de student 
als groep/ netwerk of als individu binnen de groep/het netwerk dient uit te voeren. De 
kaartjes zijn voorzien van de opdracht en de bijbehorende criteria inclusief eventuele 
tips. Zodra een quest is afgerond, zal deze worden beoordeeld en ontvang de student de 
volgende quest. 
 
Om een goede planning te kunnen maken, wordt van elke quest wat voorinformatie 
vrijgegeven, zijnde de titel en het aantal uren en experience punten (XP). 
 
De quests worden afwisselend beoordeeld door de gamemasters, experts of peers. De 
student wordt zowel individueel als per groep beoordeeld. De groepen krijgen een aantal 
XP die zij zelf mogen verdelen over de leden van de groep op basis van de individuele 
inspanningen. Zij mogen zelf beoordelen of de verdeling evenredig dient plaats te vinden 
of per speler afwijkend op basis van de gedane inspanningen. De voorzitters van het 
netwerk en de directeuren van het bedrijf communiceren dit met de spelleiding. 
Uiteindelijk is de eindbeoordeling voor Digicoach The Game 2 een individuele score 
tussen 0 – 10 die is gebaseerd op de volgende ranking. Waarbij de docent altijd nog kan 
afwijken van deze norm. 
 
Hoe verder je raakt in het spel hoe meer XP je kunt verdienen. Het meeste aantal XP is 
te verdienen bij de eindpresentatie waarin een vertaling wordt verwacht van het geleerde 
uit de eerdere quests. Wanneer een quest/ eindscore onvoldoende blijkt, wordt in overleg 
met de spelleiding de herkansingsopdracht bepaald.  
 
De spelleiding is op vaste momenten beschikbaar voor advies bij problemen, vragen, 
opmerkingen. Verder is de spelleiding via e-mail benaderbaar. 

Algemene regels van het spel 
Tijdens alle quests en bijbehorende activiteiten, zowel in als buiten de contacturen met 
de teams, dient de speler een actieve werkhouding te laten zien. Bij twijfel kunnen de 
gamemasters besluiten om per speler de questpoints niet toe te kennen. Ook kunnen de 
bedrijfs- en netwerkleden dat onderling doen. 
 
Tijdens de tien weken van de minor is het van belang dat de studenten het spel blijven 
spelen. Ze moeten samen toewerken naar het einde, ondanks de onderlinge concurrentie 
tussen de netwerken en bedrijven. Elke speler is eindverantwoordelijk voor het succesvol 
verloop van de studiemiddag. 
 
Ofschoon aanwezigheid niet verplicht is gaan we ervan uit dat de student zich houdt aan 
de afspraken (zowel binnen de teams als daarbuiten). Zodra de gamemasters merken 
dat spelers zich consequent niet houden aan afspraken, kan uitsluiting van de teams het 
gevolg zijn en komt het behalen van de minor in gevaar, daar houding en teamspirit 
belangrijk aspecten vormen van deze minor.  
 
De studenten worden verwacht slim te spelen, maar wel fair. Speel je eigen spel maar 
houd ook rekening met elkaar. 
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Materialen 
Bij het spel horen de volgende materialen en lessen: 

1. 18 questkaarten 
2. Escapekaarten  
3. Colleges en workshops 
4. Rankinglijst 
5. Spelomgeving 

1. Questkaarten 
Het spel is vormgegeven door middel van 17 quests verdeeld over drie lijnen:  

- technology enhanced learning (rode lijn); 
- company (blauwe lijn); 
- network (groene lijn). 

 
De rode lijn: technology enhanced learning 
Deze individuele lijn heeft tot doel individuele kennis te ontwikkelen rondom een aantal 
technologische en inhoudelijke ontwikkelingen en onderdelen. Deze quests doorloopt de 
student volledig zelfstandig. 
 
De blauwe lijn: company 
Ieder bedrijf start met minimaal drie studenten een onderwijskundig adviesbureau op. 
Deze onderwijskundige adviesbureaus worden vanzelf gevormd onder begeleiding van 
quests. Aan dit adviesbureau is een praktijkopdracht gekoppeld die de studenten in 
overleg met een docent van de Nieuwste Pabo (en gekoppeld aan de missie van het 
bedrijf) gaan uitwerken. 
 
De groene lijn: netwerk 
Minimaal 3 studenten of meer starten een netwerk, te kiezen uit:  

- gamification 
- devices  
- mediawijsheid.  

 
Wat staat op de questkaarten? 
Op de questkaartjes staat beschreven: 

-‐ De opdracht 
-‐ De criteria 
-‐ De puntenverdeling (in experiencepoints) 
-‐ Tips en adviezen 
-‐ De beoordelaars  
-‐ Uiterlijke inleverdatum 

 
Verdeling quests 
De quests worden toegewezen zodra de vorige quest is ingeleverd. Wel worden de titels 
van de quests al bekend gemaakt aan het begin van het spel, zodat de student zich kan 
oriënteren. Indien nodig, worden quests al verstrekt voordat de voorgaande quest is 
ingeleverd.  
 
Puntentoekenning en puntenverdeling 
De XP worden per quest toegekend. Bij elke opdracht staat beschreven hoeveel XP te 
verdienen zijn onderverdeeld per onderwerp en zullen na inlevering van de opdracht 
worden beoordeeld en toegekend. Bij blauwe en groene quests worden de punten 
behaald per groep. Studenten bepalen binnen de groepen zelf de verdeling. Daarbij 
worden de aantallen allemaal omgerekend naar groepen van 3 voor bedrijven en groepen 
van 3 voor netwerken. Formule is:  
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aantal  XP  per  persoon =

!"#$%&'"##(($
max!"##$$%  !"#$% ×!"#$%  !"

max!"##$$%  !"#$%
 

 
Stel een bedrijf bestaat uit 4 personen en de quests levert 300 XP op. Zonder de formule 
zou een groep van drie leden 100XP per persoon (pp) krijgen en een groep van vier 
leden 75XP(300/4). Door de formule toe te passen krijgen beide groepen 100XP pp. Maar 
let wel, dat bij de beoordeling de normering ook wordt verhoogd, daar een groep van 4 
mensen beter en meer kan opleveren dan een groep van 3. 
 
Zoals eerder benoemd zijn de beoordelaars: gamemasters, medestudenten en experts. 
Hoe verder de minor vordert des te meer XP’s zijn te verdienen per quest.  
Lever de student de opdracht later in dan de genoemde datum, dan wordt het aantal 
behaalde punten gehalveerd. Deze halvering kan éénmaal worden teniet gedaan door 
middel van een ESCAPE-kaart (zie subparagraaf 2. Escapekaarten). 
 
Ranking 
Zodra het aantal punten bekend is, zal dit toegekend worden aan de persoonlijke ranking 
van de student. De punten van alle drie de lijnen zullen voor een individuele student 
zichtbaar zijn in één omgeving. Het aantal punten bepaalt de hoogte van het eindcijfer. 
Zie onderstaand schema. 
 
Vanaf punten Functie Eindpunt minor 

0 Hobo 0 
300 Student 1 
1000 Stagiair 2 
1500 Persoonlijke assistent 3 
3000 Secretaresse 4 
4000 Junior consultant 5 
5750 Medior consultant 6 
7250 Senior consultant 7 
9500 Executive consultant 8 
12750 Chief consultant 9 
16000 Executive chief consultant 10 

2. Escapekaarten 
De basis van gaming is ook fouten mogen maken en samenwerken (McGonical, 2011; 
Prof. van Rosmalen, 2012; Van Rosmalen, 2013). Hiervoor is in het spel de escapekaart 
geïntroduceerd. Door middel van escapekaarten is het voor de student mogelijk om de 
halvering ongedaan te maken, hulp te vragen bij anderen, feedback te vragen bij 
docenten of experts. Het is belangrijk om scaffoldingtechnieken toe te passen om de 
studenten houvast te bieden bij de game, waardoor de game eenvoudiger start en dan 
stijgt in moeilijkheidsgraad (Valcke, 2010; McGonical, 2011).  
Ook is het belangrijk dat een student kan leren van de toetsen, dus een goede 
feedback/feedforward is belangrijk (Bax & Berkel, 2002; Dochy, Heylen, & Mosselaer, 
2002). Daarnaast is er nog een kaart die de docent de mogelijkheid geeft om studenten 
te belonen, motiveren of whatever (McGonigal, 2010). Dit alles is terug te vinden in de 
volgende vier soorten escapekaarten: 

1. Oops-kaart (2x per speler) 
2. Help-kaart (3x speler) 
3. Freelunch-kaart (onbepaald) 
4. Feedback-kaart (3x per speler) 
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2.1 Oops-kaart 
Lever deze in en je beoordeling wordt niet gehalveerd. 
 
Gaat het de student niet lukken een quest op tijd af te ronden, dan kan hij/zij een oops-
kaart inzetten. De oops-kaart is 150 punten waard. Zodra de student deze kaart inlevert 
bij de gamemaster, komt hij in aanmerking voor het volledig aantal punten voor de te 
laat ingeleverde quest.  
 
Als de kaart(en) niet worden gebruikt, dan worden de punten op de kaart aan het einde 
van de minor opgeteld bij de eindscore van de student. De kaarten zijn niet 
persoonsgebonden en derhalve is het mogelijk om kaartjes aan een andere student te 
geven. 

2.2 Help-kaart 
Lever deze kaart in bij de medestudent of expert en koop hiermee hulp. 
 
Als een student hulp nodig heeft bij de uitvoering van een opdracht, hetzij van een 
andere student, hetzij van een docent of expert, dan kan de student deze inkopen met 
behulp van een help-kaart. De help-kaart is 100 XP waard.  
 
De kaarten zijn niet persoonsgebonden en derhalve is het mogelijk om kaartjes aan een 
andere student te geven. 

2.3 Freelunch-kaart 
Er is iets gebeurd, dus je krijgt een kaart. 
 
De gamemasters hebben gedurende het spel de mogelijkheid extra XP’s toe te kennen, in 
de trant van: je bent de 100ste klant, je hebt een leuke tekening gemaakt, je hebt 
iedereen vrolijk gekregen, medewerker van de dag, etc.  
 
Deze kaarten dienen enerzijds ter stimulering of als extraatje en anderzijds om het 
game-effect te beïnvloeden indien nodig. 

2.4 Feedback-kaarten 
Natuurlijk krijgt een student feedback als hij quests ter beoordeling afgeeft. Maar om te 
voldoen aan een van de belangrijke elementen van een game “fouten maken mag” is de 
feedback-kaart ontstaan. Als de student wil weten of hij goed bezig is met een opdracht, 
dan kan hij buiten de standaard feedbackmomenten een feedback-kaart inzetten. 
 
Als de student deze kaart inlevert bij de beoordelaar, dan krijgt hij feedback op de 
opdracht. Deze feedback kan natuurlijk puntverhogend zijn, waardoor de verloren XP 
kunnen worden gecompenseerd door een beter stuk af te leveren. 
 
De kaarten zijn niet persoonsgebonden en derhalve is het mogelijk om kaartjes aan een 
andere student te geven. 

3. Colleges en workshops 
De colleges en workshops dienen ter ondersteuning van het spel. Deelname aan deze 
sessies is vereist om het spel optimaal te kunnen spelen en is daarom verwerkt in de 
diverse quests. Aanwezigheid wordt beloond met 10 XP’s als extra stimulans. 
 
De 15 colleges/ workshops die worden gegeven zijn: 

-‐ Introductie op de game 
-‐ College gaming 
-‐ College 21st century skills 
-‐ Training Leerplein™ 
-‐ Training Tpack 
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-‐ Training prezi + powerpoint + shakespeak 
-‐ Training prowise + notebook (smartboard) 
-‐ College horizonreport 
-‐ College veranderingsmanagement 
-‐ Training coaching collega's 
-‐ Training marketing en sales  
-‐ Training social media plan 
-‐ Plagiaat en APA(bronvermeldingen) 
-‐ Training maken promotiefilm 
-‐ Training bloggen 

4. Rankinglijst  
De scores worden bijgehouden in Excel en wekelijks bekend gemaakt, zodat de student 
kan zien waar hij/zij staat ten opzichte van zijn medespelers, dit is een belangrijk aspect 
van gaming (McGonical, 2011; Prof. van Rosmalen, 2012). Tevens kan vanuit dit bestand 
de student via e-mail op de hoogte worden gehouden over zijn individuele prestaties. 
De ranking zal ook centraal worden gepubliceerd en het Excelbestand is onderdeel van 
de materialen. 

5. Beoordeling 

Hoe haal je de minor? 
De student moet in dit spel individueel werken en samenwerken. Beide varianten worden 
beoordeeld. Hij moet alle quests hebben doorlopen op een voldoende-niveau (zie de 
uitwerking op de kaartjes) om dit spel goed te kunnen afronden. In de bijlagen staat per 
quest de beoordelingsniveaus beschreven. Afhankelijk daarvan kan de beoordelaar XP’s 
toekennen. Ofschoon het redelijk helder is vastgelegd kan de interpretatie van de 
beoordelaar verschillen. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de gamemasters. Zij kunnen 
een beoordelaar overrulen. 
 
Als een student niet heeft voldaan aan alle minimale eisen van een quest, zal de student 
in overleg met de gamemasters een extra quest moeten uitvoeren om na te gaan of hij 
alsnog kan voldoen aan de eisen van het spel. Dit kan zijn het bijwerken van een aantal 
quests tot het uitvoeren van een nieuwe quest wanneer het niet mogelijk of wenselijk is 
om de onvoldoende gescoorde quests alsnog uit te voeren/verbeteren.  

Hoe win je de game? 
De speler met de hoogste aantal XP’s is winnaar van de game en ontvangt een beloning. 
Winnen kan de student door de opdrachten goed uit te werken, maar ook extra XP’s te 
verdienen door: 

-‐ hulp te geven aan anderen door aannemen van help-kaarten 
-‐ oops-kaarten niet te gebruiken 
-‐ free lunch kaarten te ontvangen 
-‐ out-of-the-box te werken/denken 
-‐ het geleerde in de onderwijspraktijk uit te proberen 
-‐ te zorgen voor een ‘eerlijke’ verdeling van de XP’s bij bedrijf-en 

netwerkopdrachten 
 

NB. 

Bij de verdeling van de bedrijf- en netwerkpunten is in het verleden gebleken 
dat de XP’s altijd evenredig worden verdeeld omdat de studenten elkaar niet 
durven af te rekenen op basis van de verrichte inspanningen, maar dit wel 
kenbaar maken aan de docenten. Derhalve dient de verdeling van de XP’s altijd 
in bijzijn van de docenten te gebeuren, zodat deze hier invloed op kunnen 
uitoefenen en de studenten kunnen helpen in deze discussie. 
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6. Spelomgeving 
Het spel wordt gespeeld met elkaar en tegen elkaar, zowel in de digitale omgeving als in 
real life.  
 
De digitale omgevingen die gebruikt worden zijn: 

a. De algemene website: http://digicoachthegame3.wordpress.com  
Op deze site staat: 
-‐ statische informatie over het spel; 
-‐ links naar de sites van de spelers, netwerken en bedrijven die gedurende het 

spel worden ontworpen; 
-‐ informatie over het spel; 
-‐ uitslagen/ranking 

 
b. Het Leerplein™ 

Het Leerplein™ wordt gebruikt voor de onderlinge communicatie in de groep en 
voor de uitwerkingen van de rode quests. 
 

c. Overige websites 
Onder deze categorie vallen alle websites en elektronische bibliotheken die nodig 
zijn om de noodzakelijke informatie te achterhalen.  
De sites die de studenten ontwerpen voor de companies en de netwerken zullen 
worden gekoppeld aan de algemene website van de minor.  

 
d. Social media 

De studenten zijn vrij om diverse social media te gebruiken, maar dienen dit met 
beleid te doen. Voor de bedrijven is daarom een socialmedia plan noodzakelijk. 
Dit is één van de opdrachten voor het bedrijf. 

 
Onder de real life-omgeving vallen de experts, de school en het seminar. Op school 
worden de studenten gefaciliteerd om de betreffende quests uit te voeren. Ook krijgen 
de studenten les van de experts en docenten die zijn kennis over diverse onderwerpen 
ter beschikking stelt aan de studenten.  
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