
Gamification
GAMEPRINCIPES WAARMEE JE JE ONDERWIJS KUNT VERRIJKEN

Gamification draait om  
de samenhang tussen  
alle gameprincipes. Dus 
met één gameprincipe, 
bijvoorbeeld belonen,  
ben je er zeker niet!

“
”

Klik hier, of in 
het menu links 
om te beginnen!

WHY
Bevorderen  

van actief en  
gemotiveerd  

LEREN

Note: handje verwijst naar verdiepende tekst. Note: pijltje verwijst naar een url.

HOW
Gamification is  
goed onderwijs,  

goed onderwijs maakt  
gebruik van een  
combinatie van  
gameprincipes1
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Wij hebben samen de serious game ‘Project XSG’ ontworpen. 
We deden dit op een evidence-informed manier en delen onze 
inzichten graag met jou!

Irma van der Neut,

onderzoeker (IVA-onderwijs)

Salva de Nooijer, 

docent (Fontys ACE  

en CURIO)

Eric van Bakel, docent 

(Koning Willem I College)

Inge Broekmans, procesbegeleider 

(Koning Willem I College)

Het designteam

Wendy van Deursen, 

mediamentor (Koning 

Willem I College)

Astrid Snel, docent 

(Hogeschool Arnhem 

Nijmegen) en ROC 

Nijmegen)
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https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/onderzoeks-werkplaatsen/onderzoekswerkplaats-mbo/#:~:text=In%20de%20MBO%20Onderzoekswerkplaats%20Gepersonaliseerd,belangrijke%20rol%20gezien%20voor%20ict.
http://concreat.nl
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BETEKENISVOL 
Aansprekend onder-
werp, helder doel en 
passende uitdaging. 

CURRICULUM 
De opleiding is opgebouwd uit  
challenges (opdrachten van  
bedrijven). Studenten bepalen zelf  
wat ze willen leren en zoeken daar 
passende challenges bij (Open 
Learning bij Fontys ICT 2).

LES 
Challenge
Mbo challenge voedselverspilling 
Studenten werken in opdracht  
van bedrijven aan de oplossing van 
een verspillingsvraagstuk 3.

UITDAGENDE OPDRACHT
Bouw een brug met karton. Na afloop 
beoordeelt de docent de draagkracht 
van de brug door erop te drukken en 
beoordelen studenten de vormgeving.

Verhaallijn staat te ver 
af van belevingswereld 
studenten.

Studenten voelen zich 
niet aangesproken door 
de opdrachtgever.

REALISTISCHE OPDRACHT 
EN VERHAALLIJN

Verhaallijn uitgewerkt  
in quests.

 De eigenaar van een fitness-
club vraagt studenten hem te 
helpen bij het opstellen van 
een projectplan voor de ge-
meente. Presentatie van het 
resultaat voor een jury van 
experts.

Bedenk een realistische 
opdracht die aansluit bij 
de beroepspraktijk en bij 
de belevingswereld van de 
studenten.

Bepaal de kwaliteitseisen 
voor het eindresultaat, 
zodat studenten weten 
wanneer het eindresultaat 
goed is. Je kunt de kwali-
teitseisen ook samen met 
studenten bepalen.

Denk na over hoe je het 
framet. Iemand die om 
hulp vraagt, roept bijvoor-
beeld minder weerstand 
op dan iemand die iets eist 
van de studenten. 

MUST HAVES

RISICO’STIPS VOOR DE DOCENTVOORBEELD VAN GAMIFICATION 
IN HET ONDERWIJS

UITWERKING IN SERIOUS 
GAME ‘PROJECT XSG’

GAMEPRINCIPES
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https://www.youtube.com/watch?v=iE-VK_QI7Xk
https://www.youtube.com/watch?v=iE-VK_QI7Xk
https://www.mbo-challenge.nl/
https://www.mbo-challenge.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=iE-VK_QI7Xk
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ONTWIKKELING EN 
BEKWAAMHEID
snelle succesbeleving, 
levels, voortgangs- 
indicatie.

De oplopende 
complexiteit van 
challenges zorgt 
ervoor dat de student 
uitgedaagd en in een 
flow blijft.

CURRICULUM 
Ontwikkelprofiel Beroepshavo:  
student ziet gedurende de hele  
opleiding hoe hij zich ontwikkelt  
op de competenties richting  
startbekwaam beroeps- 
beoefenaar.

Grip en zicht krijgen op eigen 
voortgang
Studenten bepalen samen wan-
neer het level is behaald. Ze krijgen 
voorbeelden van goede en slechte 
producten en bepalen samen de 
kwaliteitseisen.

LES
Korte test van de opgedane kennis 
en vaardigheden, bv. een quiz met 
Kahoot.

ZICHT OP VOORTGANG DOOR  
FEEDBACK
Studenten voeren opdrachten uit op 
locatie zoals het opzoeken van de 
vertrektijd van de trein. Zij geven 
hun antwoorden door (bijvoorbeeld 
via Seppo of Whatsapp) de docent 
geeft hier feedback op.

De startopdracht sluit 
onvoldoende aan bij  
de activiteiten die  
studenten zelf willen 
ontplooien als ze de 
realistische praktijk- 
opdracht krijgen.

Studenten krijgen  
onvoldoende tijd om  
hun activiteiten uit te 
voeren.

GOLDEN HOUR - eenvoudige 
startopdracht die iedereen 
goed kan maken.
Bedenk een teamnaam,  
logo en visitekaartje.

ONBOARDING 
– mini opdracht waarin je 
kennismaakt met hoe het 
spel gespeeld wordt 
De startopdracht had de 
vorm van een quest.

ONTWIKKELING 
ZICHTBAAR MAKEN
Dashboard (in Excel) waarop 
teams hun eigen ontwikkeling 
kunnen zien en vergelijken 
met andere teams.

Evaluatie en beloning  
Waardering aan het einde 
van elke dag. Elk team krijgt 
een waardering: goud, zilver, 
brons. 

Het eindoordeel van de jury 
geeft een indicatie van hoe 
het project als geheel is 
volbracht.

Koppel de voortgangs- 
indicatie aan leerdoelen 
en kwaliteitseisen, die 
in toenemende mate van 
complexiteit terugkomen 
in de levels.

Leg de focus op groei en 
ontwikkelmogelijkheden.

Denk goed na over de  
beloning. Wat wil je  
belonen en welke soort 
beloning past daar het 
beste bij. 

RISICO’STIPS VOOR DE DOCENTVOORBEELD VAN GAMIFICATION 
IN HET ONDERWIJS

UITWERKING IN SERIOUS 
GAME ‘PROJECT XSG’

GAMEPRINCIPES
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AUTONOMIE, 
EIGENAARSCHAP, 
RUIMTE VOOR 
CREATIVITEIT
De student krijgt de 
ruimte om zelf keuzes 
te maken.

CURRICULUM 
Skill tree4  
Student kan in eigen tempo door 
programma en kan zelf kiezen aan 
welke leerdoelen hij werkt en op 
welke manier hij de leerdoelen 
bereikt. 

LES
Eigen keuze bij leeractiviteiten
In het leerarrangement ‘Niet aange-
boren hersenletsel’ kunnen studen-
ten bij elke opdracht kiezen uit twee 
typen leeractiviteiten of kunnen ze 
in overleg met de docent een eigen 
leeractiviteit aandragen5. 

De adviseur blijft te  
veel vastzitten in zijn 
Te veel vervallen in de 
docentrol: instrueren, 
uitleggen, antwoorden 
geven. 

Studenten hebben te 
weinig ruimte en tijd om 
zelf keuzes te maken.

QUESTS = (DEELS) OPEN 
UITDAGENDE OPDRACHT
Het einddoel is gegeven.  
Studenten bepalen zelf  
hoe ze naar het einddoel 
toewerken.

Studenten bepalen zelf  
hoe ze hun teambudget en 
extra beloningen inzetten.

Studenten krijgen de moge-
lijkheid om het teambudget 
te vergroten.

DOCENT HEEFT ROL VAN 
COACH:
Coachende rol.
Vragen stellen in plaats 
van antwoorden geven.

LOSLATEN. 
Falen van de student  
beschouwen als een leer-
moment en aangrijpen 
als aanleiding voor een 
gesprek. 

RISICO’STIPS VOOR DE DOCENTVOORBEELD VAN GAMIFICATION 
IN HET ONDERWIJS

UITWERKING IN SERIOUS 
GAME ‘PROJECT XSG’
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https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/designteams/gepersonaliseerd-leren-via-een-skill-tree-summa-college/
https://3d.rijnijssel.nl/NAH/Cursus_omgaan_met_NAH/index.htm#page1
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BEKRACHTIGING/
FEEDBACK
De student krijgt  
directe feedback op  
zijn acties en krijgt 
steeds de kans om 
zichzelf te verbeteren.

CURRICULUM 
Continue feedback op ontwikkeling.
Hybride onderwijs, waarin studenten 
in verschillende beroepscontexten 
gedrag laten zien en daarop snel 
feedback krijgen van diverse per- 
sonen, o.a. docent, praktijkbegeleider,  
studenten, klanten. Studenten  
benutten de feedback om nieuwe 
leerdoelen te stellen.

LES
Directe feedback
Het adaptieve rekenprogramma 
Numo geeft slimme feedback, 
waardoor iedere fout een leer- 
moment wordt.

Geef een ‘like’ als iemand
goed bezig is.

DIRECTE BELONING
Als de adviseur wenselijk 
gedrag ziet, geeft hij de 
student een beloning (fiche) 
en vraagt de student waarom 
hij denkt deze te krijgen. Dit 
zorgt voor reflectie op het 
handelen.

De dagbeloning van goud, 
zilver, brons geeft een in-
dicatie van het niveau. Elk 
team krijgt een beloning en 
elke team kan goud halen. 
Daardoor is er ruimte om  
het te hebben over eigen 
prestatie en niet directe 
competitie.

Denk goed na welke leer-
doelen je wilt bereiken en 
welk gedrag of product- 
eisen daarbij horen.
Koppel de beloning aan 
het gedrag / producteisen.

Zorg ervoor dat studenten 
meerdere kansen hebben 
om aan te tonen dat ze 
iets kunnen. Geef ruimte 
om fouten te maken.

Stimuleer studenten door 
vragen te stellen om na 
te denken over volgende 
stappen die ze kunnen 
zetten en/of het hanteren 
van alternatieve aanpak-
ken en strategieën6. 

Bouw ruimte in het cur-
riculum zodat studenten 
de feedback toe kunnen 
passen.

Luister naar de feedback 
van studenten en gebruik 
deze om het curriculum 
verder te verbeteren.

Creëer een feedback-
cultuur en ontwikkel de 
feedbackgeletterdheid  
van studenten7.

RISICO’STIPS VOOR DE DOCENTVOORBEELD VAN GAMIFICATION 
IN HET ONDERWIJS

UITWERKING IN SERIOUS 
GAME ‘PROJECT XSG’

GAMEPRINCIPES

Feedback biedt geen 
aanknopingspunten om 
gedrag te verbeteren.

Persoonsgerichte 
feedback: “jij bent heel 
goed”.

De adviseur checkt niet 
of de student open staat 
voor feedback en of de 
student de feedback 
heeft begrepen.
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https://www.onderwijskennis.nl/artikelen/effectieve-feedback-de-klas
https://www.han.nl/artikelen/2021/03/toolkit-formatief-evalueren/
https://www.onderwijskennis.nl/artikelen/effectieve-feedback-de-klas
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SOCIALE INVLOED
Studenten leren met  
en van elkaar en  
kunnen hulp krijgen 
van coaches en  
deskundigen.

CURRICULUM 
Studenten leren door in multidis-
ciplinaire teams complexe vraag-
stukken op te lossen8. 

LES
Studenten beoordelen na afloop de 
les en geven de docent tips.

Studenten geven elkaar feedback.

Groepsopdracht.

Complimentendouche: iedereen 
geeft iedereen een compliment.

Als er binnen een groep 
of klas al een negatieve 
sfeer heerst, dan kan 
deze doorwerken bij het 
uitvoeren van opdrach-
ten. Maak dan eerst de 
sfeer bespreekbaar.

STUDENTEN WERKEN HET 
HELE PROJECT IN TEAMS. 
De quests zijn te groot om 
alleen uit te voeren, samen-
werking is noodzakelijk.

STUDENTEN KRIJGEN HULP
Adviseurs gaan in gesprek 
over de voortgang.

Studenten kunnen experts 
inhuren voor advies of ex-
pertise ophalen bij andere 
teams.

De ‘echte’ opdrachtgever en 
jury geven gewicht aan het 
project.  

Beloon gedrag van  
studenten dat bijdraagt 
aan de samenwerking, 
bijvoorbeeld door een  
student die dit gedrag ver-
toont een fiche te geven 
en te laten bedenken 
waarom hij een fiche 
krijgt.

Stimuleer in een coachen-
de rol studenten om te 
reflecteren op de samen-
werking binnen het team 
en de invloed daarvan op 
de uitvoering van de op-
dracht / hun resultaten.

RISICO’STIPS VOOR DE DOCENTVOORBEELD VAN GAMIFICATION 
IN HET ONDERWIJS
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https://www.smartcirculair.com/deltion-onderzoekt-circulariteit-in-particuliere-seriematige-woningbouw/
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ONVOORSPELBAAR-
HEID
Verrassende gebeur- 
tenissen prikkelen  
de nieuwsgierigheid  
en aandacht van de  
lerende.

CURRICULUM 
Onvoorspelbaarheid is in te bouwen 
door te werken met dezelfde op-
drachten, maar met verschillende 
thema’s of onderwerpen. Deze kun 
je willekeurig toewijzen.

LES
Iemand de beurt geven aan de hand 
van een rad met namen9.

Te veel onverwachte  
gebeurtenissen, waar-
door studenten de draad 
kwijt raken.

PLOT TWISTS
Onverwachte opdrachten die 
de teams extra uitdagen, zo-
als het organiseren van een 
lunch of een plotselinge
tegenvaller in het budget.

Zorg ervoor dat onver-
wachte gebeurtenissen 
passen bij de realistische 
praktijkopdracht.

RISICO’STIPS VOOR DE DOCENTVOORBEELD VAN GAMIFICATION 
IN HET ONDERWIJS

UITWERKING IN SERIOUS 
GAME ‘PROJECT XSG’

GAMEPRINCIPES
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VERLIES EN  
VERMIJDING
Om verlies te voor- 
komen doen studenten 
extra hun best.

CURRICULUM 
Beperkt aantal momenten om de 
toets te maken.
Eenmalige extra activiteiten (aan-
vullende leeractiviteiten) organise-
ren, die inspelen op de behoeften 
van studenten. 

LES
Activerende werkvormen in de les 
toepassen, waardoor de student 
waardevolle leeractiviteiten of peer 
feedback mist als hij de les niet 
bijwoont.

De mogelijkheid om verworven 
(niet essentiële) privileges kwijt  
te raken. Zoals het gebruik van 
bepaalde hulpmiddelen.

De ontwikkeling van 
de student wordt 
belemmerd.

Externe adviseur was  
beperkt beschikbaar.

Als je verlies/vermijding 
inbouwt (bijv. geen kans 
maken op beloning), zorg 
er dan voor dat dit er niet 
toe leidt dat de student 
niet verder kan in zijn 
ontwikkeling.

Het kan helpen om  
beloningen in te bouwen 
die de student kan  
verliezen zonder dat  
dit consequenties heeft 
voor de voortgang.

Een ander voorbeeld  
is het gebruik van de 
negatieve plottwist (iets 
gaat plotseling niet meer 
door, kost meer geld dan 
verwacht, enz.).

BETROKKENHEID NOG MEER VERHOGEN? NICE TO HAVES
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SCHAARSHEID EN 
ONGEDULD

CURRICULUM 
Deadlines inbouwen.

Beperkt aantal momenten inbou-
wen waarop studenten bepaalde 
workshops kunnen volgen of experts 
kunnen raadplegen.

Het is ook mogelijk om voorwaarden 
te stellen waar de student aan moet 
voldoen om aan de workshop deel 
te mogen nemen (een bepaald taal-
niveau bijvoorbeeld).

LES
Werken met een tijdslimiet, bij- 
voorbeeld bedenk 20 oplossingen  
in vijf minuten.

Schaarsheid kan 
mensen stimuleren 
om iets echt te wil-
len. Als het echter te 
schaars is, kan het 
ook demotiverend 
werken.

Adviseurs beschikken over 
een beperkt aantal fiches  
om gedrag te belonen. Niet 
iedere student krijgt zo’n 
fiche.

Beperkt aantal uren waarop 
experts beschikbaar zijn.

De jury kiest alleen het beste 
projectplan. 

Denk goed na over het  
gedrag dat je wilt stimule-
ren als je schaarsheid in 
wilt bouwen en evalueer 
of dit gedrag ook echt 
wordt opgeroepen.

Tijdvakken en timers zijn 
de makkelijkste manier 
om met dit gameprincipe 
te werken, maar cliff- 
hangers inbouwen kan 
ook zeer effectief werken.

BETROKKENHEID NOG MEER VERHOGEN? NICE TO HAVES
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De onderwijskundige 
onderlegger voor deze flyer 
is ontleend aan theorie over 

intrinsieke motivatie10. 
Drie bouwstenen zijn van belang voor  
intrinsieke motivatie: (1) autonomie:  

zelf keuzes kunnen maken, (2) ervaren  
competentie: het gevoel dat je beschikt 

over de juiste kennis en vaardigheden voor 
de taak en (3) relatie: verbondenheid met 

medestudenten en de docent. Voor  
de gameprincipes is gebruik  

gemaakt vande Octalysis  
van Yu-Kai Chu. 

IN ONDERSTAAND VENNDIAGRAM HEEFT HET DESIGNTEAM GAMIFICATION 
DE ONDERWIJSKUNDIGE PRINCIPES EN DE OCTALYSIS SAMENGEBRACHT.

1

1Gamification 
Framework

https://wij-leren.nl/zelfdeterminatie-theorie.php
https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/
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Om een realistische situatie te 
creëren kun je proberen om een of 

meerdere partners uit jouw werkveld bereid 
te vinden om mee te doen aan het vormgeven en  
uitvoeren van de realistische praktijkopdracht. 

Waarvoor kun je een partner zoeken?
•   de locatie waar de game zich afspeelt,

•   het vervullen van de rol van opdrachtgever,
•   het vervullen van de rol van externe deskundige,
•   het meelezen/meeschrijven om een realistische 

casus te verzinnen.

Neem je partner goed mee in wat gamification is. 
Vaak denkt het werkveld zelf ook nog met  

een traditionele onderwijsbril. 
 

2
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Nadat je de realistische opdracht 
hebt bedacht, kun je daarbij passende quests 

(uitdagende opdrachten) verzinnen. Maak het niet 
te schools door te snel te vervallen in het ritme van eerst 
instructie en dan uitwerken van de opdracht. Vraag jezelf  

continu af of instructie wel nodig is? Bedenk eerder: 
Waarom zou ik hier als speler behoefte aan hebben?  

Wat maakt dat ik hiermee bezig wil?
Zoek bij het opstellen van quests ook naar een koppeling  
met de verhaallijn. Is er een personage dat de quest kan  

uitzetten? Waar draagt de quest aan bij?
Zorg ervoor dat studenten voldoende keuzevrijheid  

en tijd hebben voor hun realistische opdracht. Je kunt hen  
ook de keuze geven om een quest wel of niet bij te wonen.

Tot slot moet een quest zo activerend mogelijk zijn.  
Dus maak zoveel mogelijk gebruik van  

activerende werkvormen.
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 Bron: Beroepshavo MBO College Hilversum, ROCvA/F
 

4

Leuk 
filmpje!

Klik hier

https://www.youtube.com/watch?v=fcmjtaI-NII
https://www.youtube.com/watch?v=fcmjtaI-NII
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Gamedesigners denken goed na 
over de start van het spel en hoe ze de 

spelers kunnen verleiden om het spel te blijven 
spelen. Hierdoor is de start altijd extra mooi 
en duidelijk. Je ervaart in korte tijd hoe het 

spel werkt (onboarden) en hebt veel succes-
ervaringen bij de start van het spel (golden hour). 

Dit smaakt naar meer, waardoor je met 
enthousiasme de volgende levels aangaat. 
Heb veel aandacht voor het onboarden van 
de game en zorg ervoor dat elke groep bij 

de start succeservaringen heeft.

 



 

  W 6

Om tijdens de game feedback 
te geven en voortgang aan te geven wordt 

er gewerkt met beloningen. 
Mogelijkheden voor beloningen:

•   Badges / fiches
Je kunt deze badges of fiches uitdelen om goed 

gedrag te belonen, bijvoorbeeld een badge voor de 
sfeermaker, opruimer, teambuilder of Einstein.

•   Overwinningspunten 
Tijdens de game zijn er overwinningspunten te 

behalen als onderdelen zijn afgerond of als een level 
is behaald. Bij Project XSG zijn dat gouden, zilveren 

of bronzen medailles (hier hangt ook een  
geldbeloning mee samen). 

•   Ruilmiddel/geld (budget)

Om ervoor te zorgen dat 
beloningen ertoe doen is het belangrijk 
om te bepalen wat je met een beloning 

kunt doen. Is er bijvoorbeeld geld in het spel? 
Wat kun je dan kopen met dit geld?

Verlies niet uit het oog dat elke vorm van een 
beloning ook een socialiserend effect heeft en in 

principe elke groep beter wilt scoren dan een  
andere groep. Voorkom dat teams meer bezig zijn 

met de concurrentiestrijd dan met hun eigen  
ontwikkeling. In project XSG krijgt ieder team na 

elke dag een gouden, zilveren of bronzen  
medaille. Zo wordt hun ontwikkeling zichtbaar.  
Het verschil in beloning wordt in de dagelijkse  

evaluatie aangegrepen om te reflecteren  
op het behaalde resultaat.



 

  W

Een van de belangrijkste 
voorwaarden voor gamification is een continue 

feedbackloop. Spelers moeten voortdurend inzicht 
hebben in hun voortgang. Het dashboard speelt hierin 

een belangrijke rol, evenals het uitdelen van de fiches als directe 
reactie op de acties van de spelers.

Op het dashboard houd je bij wat de spelers gepresteerd hebben. 
De meest voor de hand liggende onderdelen die op het dashboard 
staan zijn de beloningen die de spelers/teams verdiend hebben. 

Het dashboard zorgt er ook voor dat teams zich met elkaar kunnen 
vergelijken.

Daarnaast is het handig om de planning of deadlines op te nemen in 
het dashboard. Dit kan de spelers meer vrijheid geven. Als ze weten 
wanneer ze iets moeten opleveren, kunnen ze de tussenliggende tijd 

zelf inplannen. Hiermee vergroot je autonomie. Zet niet alles al in 
zo’n agenda, de challenge moet onvoorspelbaar blijven.
Houd er rekening mee dat het dashboard overzichtelijk 

moet zijn, dus zet er niet teveel op.
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  W

Om de game verrassend te houden 
is het goed om plottwists te bedenken, dit 
zijn onverwachte wendingen in het spel. 

Deze plottwists kunnen van tevoren al ingepland zijn, 
maar juist ook flexibel worden ingezet. Ook is het mogelijk 

om een plottwist op de hele groep of op een individuele 
speler in te zetten. Voorbeelden van positieve plottwists: 

extra kansen op beloning, een ontwikkeling in het verhaal, 
een meevaller in de opdracht zoals extra budget. 

Voorbeelden van negatieve plottwists: iets gaat 
plotseling niet meer door, er komt werk bij, iemand is 

ziek/komt niet opdagen, een teamlid wordt 
weggeroepen voor een andere klus.
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  W 6

Om tijdens de game feedback 
te geven en voortgang aan te geven wordt 

er gewerkt met beloningen. 
Mogelijkheden voor beloningen:

•   Badges / fiches
Je kunt deze badges of fiches uitdelen om goed 

gedrag te belonen, bijvoorbeeld een badge voor de 
sfeermaker, opruimer, teambuilder of Einstein.

•   Overwinningspunten 
Tijdens de game zijn er overwinningspunten te 

behalen als onderdelen zijn afgerond of als een level 
is behaald. Bij Project XSG zijn dat gouden, zilveren 

of bronzen medailles (hier hangt ook een  
geldbeloning mee samen). 

•   Ruilmiddel/geld (budget)

Om ervoor te zorgen dat 
beloningen ertoe doen is het belangrijk 
om te bepalen wat je met een beloning 

kunt doen. Is er bijvoorbeeld geld in het spel? 
Wat kun je dan kopen met dit geld?

Verlies niet uit het oog dat elke vorm van een 
beloning ook een socialiserend effect heeft en in 

principe elke groep beter wilt scoren dan een  
andere groep. Voorkom dat teams meer bezig zijn 

met de concurrentiestrijd dan met hun eigen  
ontwikkeling. In project XSG krijgt ieder team na 

elke dag een gouden, zilveren of bronzen  
medaille. Zo wordt hun ontwikkeling zichtbaar.  
Het verschil in beloning wordt in de dagelijkse  

evaluatie aangegrepen om te reflecteren  
op het behaalde resultaat.
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