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Voorwoord 

 

Kennispact Brabant heeft de ambitie om Brabant breed samen te werken op het gebied van 

onderwijs en onderwijsinnovatie.  In werkateliers zijn inhoudelijke en technologische innovaties 

besproken die leiden tot beroepen van de toekomst.  Ontwikkelateliers gaan met de producten van 

de werkateliers aan de slag om daar moderne toekomstgerichte curricula op te ontwerpen. Zij doen 

dat aan de hand van een onderwijsconcept en een experimenteerkader dat in 2018 en 2019 binnen 

Kennispact is ontwikkeld door de werkgroepen ‘curriculumvernieuwing’ en ‘experimenteerruimte’ 1 . 

Niet alleen vanuit de werkateliers kwamen impulsen voor. Ook de onderwijskundigen betrokken bij 

Kennispact droegen innovatievoorstellen aan voor de innovatie van het onderwijs zélf want ook het 

beroep van de docent veranderd onder invloed van inhoudelijke en technologische innovaties.  

Een voorbeeld van zo’n inhoudelijke en technologische innovatie in de didactiek van het 

beroepsonderwijs is de ontwikkelingen te vangen onder de noemer ‘Gamification’. Kennispact startte 

een ontwikkelteam hierover dat leidde tot een basisontwerp en de pilots ‘logistic gaming’.  

Bij onze doelgroep is gaming razend populair. Er zitten motivatiekrachten in games waardoor spelers 

vaak tot diep in de nacht gedreven uitdagingen aangaan; iets wat iedere didacticus en ontwikkelaar 

van methoden in het onderwijs bovenmatig zou moeten prikkelen. Binnen kennispact leidde een 

klein idee - Wat zijn de motivatiekrachten van gaming en hoe kunnen we die in het onderwijs 

gebruiken? - tot het project ‘Gamification’.    

De zoektocht, de opzet, de uitvoering, de resultaten en de geleerde lessen van dit project zijn 

neergelegd in dit compendium ‘Gaming en Gamification van het mbo onderwijs’ . 

Aanbevolen voor iedereen die werkt met game-vormen in het middelbaar beroepsonderwijs of die 

dat van plan is. Veel plezier met dit compendium. 

 

drs. John Schobben 

practor innovatiesucces in het mbo 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Zie de publicaties op de site van Kennispact: https://www.kennispactmbobrabant.nl/sites/default/fi les/2020-
01/opbrengst%20WG%20CV.pdf en https://www.kennispactmbobrabant.nl/sites/default/fi l es/2020-
01/opbrengst%20WG%20EXP.pdf 

 
 

https://www.kennispactmbobrabant.nl/sites/default/files/2020-01/opbrengst%20WG%20CV.pdf
https://www.kennispactmbobrabant.nl/sites/default/files/2020-01/opbrengst%20WG%20CV.pdf
https://www.kennispactmbobrabant.nl/sites/default/files/2020-01/opbrengst%20WG%20EXP.pdf
https://www.kennispactmbobrabant.nl/sites/default/files/2020-01/opbrengst%20WG%20EXP.pdf
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Adviezen voor gamification  

van een onderwijsperiode in het 
middelbaar en hoger onderwijs. 

 

Machiel Wetselaar 

Educational Designer, Senior Lecturer, Facilitator 

Avans University of Applied Sciences 

 

I   Introductie 

In 2018 werd ik gevraagd de ontwikkelateliers Logistic Gamer van het Kennispact MBO Brabant te 

ondersteunen als facilitator. De aanleiding voor het opzetten van deze ateliers was de ambitie van 

MBO dat de beroepen in de logistieke sector steeds meer op een game zouden gaan lijken, onder 

andere door informatisering en technologisering. Gaandeweg werd echter duidelijk dat het meer 

ging om gamification van de onderwijsvorm dan om gamification van het beroep. En dan vooral om 

gamification van een onderwijsperiode en niet om het incidenteel inzetten van spellen in de les.  

Inmiddels is de serious game Distribution Mayhem twee keer gespeeld door meer dan 60 MBO 

studenten van de opleiding MBO Logistiek. En ben ik een ‘believer’ geworden: ik geloof in de kracht 

van gamification van het onderwijs. Bij een serious game ligt de focus bij enjoyment en 

engagement in plaats van bij het aftoetsen van leerdoelen en het verzamelen van bewijsmateriaal. 

Ik heb gezien wat gamification doet met studenten én docenten. De gemiddelde 

studenttevredenheid lag op 7,7 en 8,0.  

“Het was de mooiste week in mijn loopbaan als docent” 

  Spelbegeleider Mark na afloop van de serious game Distribution Mayhem 2020 

 

Het succes van de games was voor mij aanleiding om mij te verdiepen in bijvoorbeeld Streck 

(2016), Yu-Kai Chou, Amabile (2011), Ryan & Deci, Chikzentmihaly en Kaospilot (2019). Tijdens 

deze verdiepingsperiode kreeg ik inzichten die mijn overtuigingen en intuïtieve manier van 

ontwerpen en uitvoeren van onderwijs in de praktijk ondersteunden, waaronder dat games veel 

meer een beroep doen op motivatie-drijfveren dan het reguliere onderwijs, dat kennis vaak beter 

beklijft door een belevenis, dat het meer om pedagogiek dan om didactiek gaat, dat zicht op 

progressie meer stimuleert dan schouderklopjes, dat de rol van docent bij ervaringsgericht leren 

echt anders is. En ik heb ontdekt dat er veel enthousiaste docenten zijn die iets met gamification in 

het onderwijs willen, maar niet goed weten hoe ze het moeten aanpakken. Veelal blijft het beperkt 

tot het incidenteel inzetten van spellen in een les.    

Het doel van dit artikel is om docenten die een onderwijsperiode willen omzetten naar een serious 

game te ondersteunen met de ervaringen die ik heb opgedaan met Distribution Mayhem 2019 en 

2020. Overigens gaat het hier om serious games die door meerdere deelnemers (multiplayer), in 

teams, tegelijk worden gespeeld; hoofdzakelijk offline (hoewel er ook online games in kunnen 

worden verwerkt), in dezelfde fysieke ruimte, in minimaal een week. 

 

 

https://www.kennispactmbobrabant.nl/
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Case Distribution Mayhem 2019 

In januari 2019 hebben 25 derdejaars studenten van de opleiding Manager Logistiek & Transport (BOL niveau 

4) van ROC Tilburg gedurende vier dagen in voorbereiding op hun eindexamen de serious game Distribution 

Mayhem 2019 gespeeld. Het spel is gespeeld bij Huis voor de Logistiek in Tilburg waar de beschikking was over 

twee ruimten en een oefenmagazijn. Er waren vijf teams, willekeurig samengesteld uit vijf studenten met de 

rollen lead, finance en operations. In principe startten de deelnemers om 9.00 uur met een checkin en stopten 

ze om 16.00 uur.  

Case Distribution Mayhem 2020 

In januari 2020 hebben 36 studenten van de opleiding MLT van ROC Tilburg en ROC Nijmegen gedurende vijf 

dagen de serious game gespeeld. Gastheer was ID Logistics in Tilburg die een lopende casus met een echte 

klant had ingebracht. Er werd gewerkt in twee vergaderzalen door 6 teams, willekeurig samengesteld uit vijf 

studenten uit Tilburg en een uit Nijmegen, met dezelfde rollen en dagindeling als 2019.  

 

II  Waar begin je?  

In je hoofd. Je bent enthousiast over gamifcation. Je bent er van overtuigd dat zelfs studenten die 

meestal ongemotiveerd in hun stoel in het leslokaal hangen door het spelen van een serious game 

geprikkeld worden en hun motivatie weer terug kunnen vinden. – quote DM –  

Misschien heb je collega’s die net zo enthousiast zijn als jij. Of misschien ben je een van de 

weinigen die zo enthousiast is dat je er veel tijd in wil steken om een serious game te ontwikkelen 

en te realiseren. Maar waar begin je? Hoe pak je het aan?  

 

Ga eerst in gesprek met je zelf voordat je naar buiten treed met het idee van gamification. Geef 

eerst eens eerlijk antwoord op de vraag ‘waarom wil je eigenlijk gamification?’ Wat wil je hiermee 

bereiken? De kans is groot dat je enthousiast bent over gamification vanuit frustratie. Dat je 

gamification ziet als een oplossing voor ongeïnteresseerde, of zelfs ongemotiveerde studenten. Dat 

je regelmatig les geeft aan studenten die achterover hangen in hun stoel, vaak drukker met hun 

telefoon of laptop dan met de inhoud van de les. Die vaker te laat komen dan op tijd en vaak 

eerder weg (willen) gaan. Dat je hier al tijden van baalt. Gamification wordt vaak gezien als 

katalysator om de drijfveren van motivatie van studenten aan te spreken, aldus Chou (2020). – 

Quote DM -  

 

Advies: bestudeer de acht ‘core drives’ van Chou om te achterhalen waarmee je de 

motivatie van studenten kunt triggeren en houd deze altijd in je achterhoofd.  

Case. De scores van Distribution Mayhem op de acht drives. 

 

Gamification als oplossing om studenten gemotiveerd te laten meedoen op school. Hoe mooi is dat; 

dat gaat zeker lukken: door naar de volgende ronde. Beantwoord de volgende vraag: wat wil je 

vervolgens bereiken met gamification? Gamification is ook bedoeld om kennis over te dragen en 

om spelenderwijs gedrag te veranderen (Mediawijsheid, zd): welke kennis wil je overdragen (wat 

zijn de thema’s) en welk gedrag wil je beïnvloeden? Wat helpt: Het zou fantastisch zijn als de 

deelnemers na afloop …. 

Advies: benoem alvast kennisthema’s waar je de serious game om heen wil bouwen (later 

zul je deze thema’s gebruiken als bouwstenen voor het creëren van de storyline van de 
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game). De thema’s komen van de globale leerdoelen, de leeruitkomsten, de competenties 

en/of de kwalificatiedossiers.   

Case. De thema’s bij Distribution Mayhem waren bijvoorbeeld Warehousemanagement, 

Lean en Transportmanagement. Deze onderwerpen komen expliciet terug in het 

examenprogramma. 

Nadat je deze vragen voor je zelf hebt beantwoord is het tijd om een ruwe schets van je eigen 

ambitie te maken: Hoe lang zou je de serious game willen laten duren? Welke studenten zou je er 

aan willen laten meedoen (doelgroep)? Alleen studenten van je eigen school of samen met een 

andere school? Een bestaande klas of een selectie van bijvoorbeeld excellente studenten? Bepaal 

voor je zelf een droom scenario en de bottum line. Belangrijke overweging hierbij is  

Advies: Leg de lat hoog qua duur (2 blokken worden 2 weken). Game van 1 week is 

minimum; wil je ook aan teamontwikkeling doen dan is substantieel meer tijd nodig.  

Advies: als je snelheid wilt maken start dan op je eigen school met een bestaande klas 

studenten.  

Case: we zijn gestart met een half jaar etc.  

Het beeld wordt steeds helderder in je hoofd. Voordat je naar buiten gaat nog 1 ding: bereid je 

voor op weerstand. Mogelijk is je team niet direct net zo enthousiast als jij. Houd daar rekening 

mee.  

Advies: Benoem van tevoren beren, zorgen en belemmeringen die je collega’s 

waarschijnlijk zullen noemen als je zegt dat met gamification aan de slag wil. En bedenk 

vervolgens zelf alvast oplossingen/antwoorden, zodat je ze een slag voor bent. 

Case:  

Zorgen: FAQ Mogelijke antwoorden 

Hoe zit het met diepgang?   

Wat is mijn rol als docent?  

Hoe zit het met het kwalificatiedossier (MBO)?  

Hoe zit het met toetsing?  Er zijn veel (meer) meetmomenten, zowel 

groep als individueel 

Niet alle studenten gedijen goed bij een game 

cq ervaringsgericht leren. Sommigen willen 

liever eerst kennis opdoen uit een boek.  

 

 

Tenslotte, voordat je gamification op de agenda van je team en/of management probeert te 

krijgen: neem gamification zelf meer dan serieus!  

 

III Agenderen & Committeren  

Om gamification op de agenda van het team c.q. de opleiding/school te krijgen is het noodzakelijk 

om de agendabeheerder(s) en (in)formele leiders te beïnvloeden door in te spelen op bestaande 
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‘haakjes’ die ze al kennen, maar waar ze nog niet goed raad mee weten. Waar ze nog geen goede 

invulling voor hebben. Hoe mooi is het als gamification voor hen een middel, een oplossing is voor 

een vrij ‘haakje’?  

Advies: zoek naar bestaande ‘haakjes’ waaraan je gamification kunt hangen. Mogelijke 

haakjes of ‘windows of opportunities’: de lange termijn agenda (ook wel strategie, 

strategische speerpunten, beleid, ambitie of focuspunten genoemd) van het ministerie, de 

onderwijsinspectie, het college van bestuur of de directie, subsidiegelden van het ministerie 

of provincie (geld zoekt bestemming) of inhoudelijke thema’s zoals studentmotivatie of 

onderwijsvernieuwing. Als er geen bestaande haakjes zijn, ga dan op zoek naar ‘haakjes’ in 

de omgeving en laat het slim agenderen. Wees vervolgens geduldig en wacht af tot het 

goede moment daar is (pull-effect).  

Advies: zoek steun bij een directe collega en bij de top. Streef naar mede-eigenaars en 

zorg voor supporters van gamification op alle niveaus. 

Case: Bij Distribution Mayhem was het in eerste instantie subsidie vanuit MBO Kennispact 

en in tweede instantie …. Op andere plekken zijn ook RIF-gelden genoemd.  

Dan staat ‘gamification’ eindelijk op de agenda en wat dan? Dan heb je he t podium om 

gamification te presenteren; om het nut van gamification te laten zien. Hoe doe je dit?  

Advies:  

Acties die helpen bij overtuigen Docenten 

team 

Directie 

Studenten laten vertellen over hun ervaringen  X x 

Laten ervaren, zelf laten gamen, onder vermomming van 

bv ‘motivatie van studenten’ 

X X 

Beroep doen op frustratie docent, nml ‘ongemotiveerde’ 

studenten  gamification = oplossing 

X  

 

Advies: Maak een inschatting van de investeringskosten 

Case: >>> opstelling maken 

Interne uren  

Externe uren 

Out of pocket kosten 

 

Stel dat de houding ten aanzien gamification positief is, hoe zorg je er voor dat er daadwerkelijk 

iets gaat gebeuren op korte termijn? En hoe zorg je er voor dat je collega’s en het management 

aangehaakt blijven?  

Adviezen:  

Blok z.s.m. de gewenste periode in het rooster 
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Geef collega’s de mogelijkheid een rol te spelen tijdens de game als expert.  

Zorg ervoor dat je zelf een designteam kunt samenstellen, bestaande uit docenten, 

gamification-experts en/of ervaringsdeskundigen 

Zorg snel voor adequate antwoorden op alle genoemde ‘zorgen’  

Case: 

En dan: ga vooral snel DOEN!  Fouten maken moet.  

 

IV Designing & preparing  

In deze fase ga je het spel ontwerpen en voorbereiden. Deze twee kun je niet los van elkaar zien 

omdat de omstandigheden van grote invloed zijn op het ontwerp. Het doel van het ontwerp is om – 

naast het invoeren van gameprincipes - situaties te creëren die de beroepssituatie zo goed als 

mogelijk benaderen (as if). Met de game probeer je de realiteit te simuleren, waarbij de omvang 

van de groep, de beschikbare ruimte/locatie en tijd en taal zeer belangrijke elementen zijn. Verder 

zijn het vaak details die het (on)echt maken.  

Casus. In DM2020 was er voor elke dag een videoboodschap van de (fictieve) opdrachtgever. In deze 

boodschap keek hij terug op de vorige dag en benoemde hij de challenge voor deze dag. Het waren 

geloofwaardige video’s die de deelnemers stimuleerden in het spel. Tot er op dag drie wat technische 

problemen waren en ze alle vijf de videobestanden op het scherm zagen. En een deelnemer zo scherp was om 

te zien dat hij weer het zelfde shirt aan had.  

Er is besloten om voor een bepaalde onderwijsperiode met een bepaalde  groep een serious game 

te spelen. Voordat je aan het werk gaat is het raadzaam om voor jezelf een buddy met 

gamification-ervaring van buiten het team te zoeken, waarmee je kan sparren. Hij kan je adviseren 

over de aanpak en is een bewaker van de spelprincipes.  

Designteam 

Stel een klein, divers designteam samen: denk aan maximaal 5 mensen, variërend van 

enthousiaste collegá’s, vreemden en gamification deskundigen (gamifier). Zorg voor co creatie, 

voorkom een one man show, zoek mede-eigenaren. Besteed tijd en aandacht aan de vorming van 

het team: zorg dat er een wij-gevoel ontstaat. Laat ervaringen van eerder gespeelde games delen 

(=leren) met het designteam. Bedenk samen een naam en logo voor de game. Vaste 

uitgangspunten voor het designteam (zouden moeten) zijn de duur van de game en de doelgroep 

(en daarmee ook de thema’s).  

Case. De duur van DM2019 was vier aaneengesloten dagen en die van DM2020 vijf dagen. De ambitie van 

DM2019 startte met een half jaar, werd terug gebracht tot vier weken en eindigde met vier dagen op basis van 

ingeschatte haalbaarheid en minimaal benodigd. Daarna is nog regelmatig geprobeerd om het aantal dagen te 

verminderen en om er een ‘tussendag’ in te stoppen vanwege beschikbaarheid van de docent, maar dit was een 

absolute no go. Het spel moet een aantal dagen aaneengesloten worden gespeeld voor een goede spelbeleving 

(anders is de flow weg). Een week is goed inpasbaar in roosters en overzichtelijk.   
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Een van de eerste dingen die je doet als designteam is het vinden van samenwerkingspartners 

voor de locatie, het bedenken en verzorgen van challenges en expertise. Vind bij voorkeur partners 

waar de deelnemers na hun afstuderen zouden kunnen gaan werken.  

Case. De locatie van DM2019 was het Huis van de Logistiek in Tilburg, waar we de beschikking hadden over 

twee theorielokalen in het oefenmagazijn van xxxxxxx. De deelnemers moesten door het magazijn lopen 

(veiligheidsschoenen) om bij de lokalen te komen. Levensecht. De locatie van DM2020 was in het kantoordeel 

van ID Logistics in Tilburg, waar we twee vergaderzalen mochten gebruiken. Er waren strenge 

veiligheidsprocedures (certificering i.v.m. veiligheid logistiek). 

 

Case. Andere samenwerkingspartners bij DM2019 waren Huis van de Logistiek (locatie), Jeff 

(expertise en challenge), … Samenwerkingspartners bij DM2020 waren ID Logistics (locatie), 

Bumbal (expertise), Stijn (expertise), Lean escaperoom (challenge/game), …. 

Het design  

Het basisontwerp van de serious game is een framework dat je het beste tekent met de 

zogenaamde ‘learningarches’ van Kaospilot. Teken een framework met leerbogen op verschillende 

niveaus. In het geval van een week start je met het tekenen van een weekboog waaraan je de 

overall challenge en de ‘epic story’ hangt. Dit verhaal is (bijna) levensecht en doet een beroep op 

de motivatie van deelnemers. Verdiep je - voordat je een storyline maakt – in The Hero’s Journey 

van Joseph Campbell en/of de principes van storytelling. De eerst stap in de journey is ‘the call for 

adventure’ waarin de urgentie, de relevantie van deelname aan het spel duidelijk wordt voor de 

deelnemers.  

Case. Overall challenge en story DM2019. 

………. 

Vervolgens teken je onder de overall- of weekboog per thema de ‘dagbogen’ waar je later de 

dagchallenges aan hangt. Elke boog eindigt met een reflectie en feedforward moment. De eerste 

boog is de ‘SET-arch’, waarin de teams worden gevormd en samenwerkingsafspraken worden 

gemaakt. De laatste boog is de ‘LAND-arch’ waarin de game wordt afgesloten met presentaties en 

wordt geland. Bij voorkeur vindt reflectie plaats, maar soms is daar de stemming niet naar.   

Case. Het framework van DM2020 

 

  
 

                      

                        

                        

                        

                        

                        

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag   
  

TMS WMS Leam 
Team 

Inven 

tarisatie 

Presentatie 
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Zodra je het grove framework met de dagbogen hebt, ga je dagchallenges bedenken. Dit kun je 

ook doen in samenwerking met externen, studenten (die niet gaan meedoen) en collega-docenten 

(verhogen betrokkenheid!). De dagchallenges zijn onderdeel van, dragen bij aan en zijn consistent 

met de overall challenge en de story. De dagchallenges moeten aansluiten bij het niveau van de 

deelnemers. Zoals Csikszentmihalyi (1999) aangeeft moeten de uitdagingen niet te moeilijk (angst) 

en niet makkelijk (verveling) zijn. De kunst is om deelnemers in de ‘flow channel’ te laten werken. 

Vaak worden de uitdagingen gedurende de game moeilijker omdat de vaardigheden toenemen. 

Bedenk ook voor elk einde van de dag een ‘speels’ reflectiemomenten waarop elke student zijn 

inzichten van die dag kan benoemen, bv dmv een spel of een quiz. 

 

Case. Challenges bij DM2.0 
Dag 1 Teamvorming en plan aanpak 
Dag 2 Lean escaperoom 
Dag 3 
Dag 4 Tr 
Dag 5 Pitches 

 

En dan komt het bedenken van ‘bonustaken’ waarmee een team extra punten of geld kan 

verdienen en die aan een team kunnen worden gegeven als ze snel klaar zijn met een challenge. 

Bij DM2019 en DM2020 waren zogenaamde customer calls bedacht die per telefoon werden 

doorgegeven aan een team dat snel klaar was met een taak.  

Voor versie twee van de game is het raadzaam ‘disrupters’ of tests te bedenken: verrassende 

gebeurtenissen die aan alle teams worden gegeven en die de deelnemers van hun apropos 

brengen, hen voor extra uitdagingen stelt waarvoor ze een groter beroep moeten doen op hun 

vaardigheden. Disrupters, tests of verrassingen geven een extra dimensie aan het spel en kunnen 

het ‘held-gevoel’ versterken of leiden tot falen.     
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Maak een betekenisvolle casus, challenge, epic story 

“Zorg dat je met een beperkt budget samen met je teamleden een magazijn optimaal runt. Beheer 

het magazijn, overkomt uitdagingen, blijf binnen budget en sleep een grote opdracht binnen.” 

Vervolgens werd er elke dag één challenge rondom een thema gepresenteerd waarmee de spelers 

klantvertrouwen konden winnen zonder al te veel budget te besteden. De challenge was in feite 

een opdracht die meerdere onderwerpen van het kwalificatiedossier omvatte, zoals Magazijnbeheer 

of Warehouse Management. 

Verhaallijn DM2019 

Er is een klein logistiek bedrijf (ROC Tilburg) dat het hoofd net boven water kan houden. Er werkt een groep 

gemotiveerde jonge mensen maar ze hebben de laatste tijd pech doordat er een paar grote klanten zijn weg 

gegaan. De directeur-eigenaar is al maanden op zoek naar andere klanten en deze week lijkt er eindelijk iets te 

gaan gebeuren. En dat moet ook wel, want anders moet er worden bezuinigd. De meest serieus geïnteresseerde 

lijkt het Franse wijnhuis Germinac te zijn, maar er liggen ook lijntjes uit bij  Redbull en SCA packaging. Een ding 

hebben ze gemeen: ze willen bewijzen zien dat het Tilburgse bedrijf doet wat ze zegt te kunnen. Het belooft een 

spannende week te worden…  
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Bepaal een budget per team dat net genoeg is om de verwachte kosten te betalen. Bepaald dus 

ook van tevoren de producten of diensten waarvoor moet worden betaald. Cruciaal is dat er 

levensecht cash geld is, opgeslagen in een stevige geldkist. Het team is zelf 

verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding (die dagelijks wordt 

gechecked door de spelleiding). 

Casus. Elk team kreeg een beperkt budget waarmee ze alles moet 

doen: betalen van lonen, huren van ruimte, trainingen, inkoop consultancy 

uren, etc. Dit budget hebben de teams ontvangen in de vorm van 

casinogeld, in een stevig geldkistje van bv. Pavo. Deelnemers hielden zelf 

een boekhouding/spreadsheet bij in een Google Drive bestand waartoe de 

spelleiding toegang had.  

Budget Distribution Mayhem 2020 is € 5.000 per team, uitgaande van 5 personen per team. Zie 

hiervoor de Budget Berekening in Excel.  

Als je denkt dat het ontwerp 80% gereed is, gebruik dan deze checklist en blijf schaven: 

o beleving 

o consistentie en congruentie, tot in het kleinste detail 

o 8 drijfveren waarop gamification is gebaseerd: www.yukaichou.com 

o voldoende ‘lucht’ (beperk het aantal onderwerpen en gastsprekers) 

o check globale leerdoelen cq kwalificatiedossier 

 

Case. Met het kwalificatiedossier in het achterhoofd is de outline van de game ontwikkeld. 

Vervolgens is gekeken welke doelen in het kwalificatiedossier werden gedekt door de game. Indien 

nodig werd de game op onderdelen aangepast om te zorgen voor een goede dekking. Elke 

https://cashbricks.eu/en-gb/euro-play-money/original-size/
https://www.goedkoopste-kantoorartikelen.nl/p/1849717/geldkist-pavo-met-cijferslot-300x240x90mm-donkergrijs
http://www.yukaichou.com/
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challenge omvatte een of meerdere leerdoelen en werd elke dag direct afgetoetst door het 

toekennen van een badge Goud, Zilver of Brons. Er werden geen cijfers gegeven. Uiteraard is het 

woord toetsing niet gebruikt tijdens het spel. De eindpresentaties aan de jury waren een soort 

integrale toets.  

Maak tenslotte een draaiboek per dag.  

Praktische acties: 

o Regel zo echt mogelijk speelgeld en ‘zware’ casino- of pokerfiches/-chips 

o Doe alvast een roosterverzoek bij je opleiding 

Ontwerp een Dashboard 

o Overzicht van progressie en ‘winsten’ 

 

Directe Feedback 

Bij Distribution Mayhem krijgen de deelnemers op verschillende manieren feedback op hun 

handelen, namelijk brons, zilver of goud of fiches. Een kritische succesfactor bij gamification is 

direct feedback / belonen. Spelers worden beloond voor: 

a) Gerealiseerde groepsresultaten die bijdragen aan het verkrijgen van klantvertrouwen 

b) Extra taken klantvertrouwen en budget. 

c) Individuele gedragingen die bijdragen aan het proces 

Deelnemers krijgen elke dag inzicht in de ontwikkeling van het klantvertrouwen en hun budget. 

Klantvertrouwen is het vertrouwen dat de klanten hebben in het team. Budget is de hoeveelheid 

cash geld dat het team in kas heeft.  

Klantvertrouwen 

Elk team werd dagelijks beoordeeld op klantvertrouwen. Aandachtspunten (≠criteria) zijn 

onderlinge samenwerking, dagresultaten, nakomen afspraken en professionaliteit. Eventuele 

customer calls dragen ook bij aan het klantvertrouwen. De spelleiding beloont elk team met goud, 

zilver of brons (iedereen krijgt een beloning). Aan het einde van elke dag (uiterlijk de volgende 

ochtend) kunnen deelnemers op een dashboard zien wat hun verdiende klantvertrouwen van die 

dag en hun cumulatieve klantvertrouwen is. Tegelijk levert het ook cash geld (budget) op: goud 

€500, zilver € 250 en brons €100. 

 

Een game ontwikkelen is iets anders dan een les ontwikkelen. Want hoe ontwerp je als docent 

meestal een les? Je kijkt wat de doelstelling is van de les, je maakt een powerpoint presentatie 

waarin eerst de kennis in een bepaalde volgorde komt te staan en daarna bedenk je werkvormen 

om studenten er (inter)actief mee te laten oefenen. In de rol spelontwerper of ontwerpende 

facilitator doe je dit ook, maar ga je een stap verder vanuit de vraag ‘hoe kan ik de studenten iets 

laten doen om het ze te laten ervaren en wel zo dat ze worden geraakt op emotioneel en 

zintuigelijk vlak?’. Het leidende principe is ervaren en reflecteren. Bij gamen gaat het uitsluitend 

om ervaren, bij gamification van het onderwijs gaat om ervaren en reflecteren.  
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Geef collega’s een rol in de game als expert, maar instrueer ze vooraf goed (bv over juist gebruik 

feedbackfiches). 

Zorg dat de deelnemers iedere dag andere gezichten zien, bv gastsprekers. 

 

V   Playing 

Tijdens het spelen van de game neem je zelf de rollen als spelcoach en organisator: jij zit er het 

beste in, jij hebt het draaiboek opgesteld, jij hebt het spel al meermalen gespeeld in je hoofd. De 

kunst is nu wel om in je rol van spelcoach te blijven en niet om in de rol van traditionele docent 

terug te vallen. Een coach zet het frame neer waarbinnen het spel wordt gespeeld, legt de regels 

uit en faciliteert het proces. Hij heeft nauwelijks of geen inhoudelijke inbreng. Voor docenten is het 

in het algemeen lastig om de rol van coach te spelen omdat zij vanuit hun traditionele rol 

deelnemers graag (inhoudelijk) willen helpen, omdat zij graag hun kennis en ervaring willen 

overbrengen (op een bepaalde manier!) en omdat zij deelnemers willen behoeden voor fouten (die 

zij vaak zelf ook hebben gemaakt). Hieronder adviezen voor je gedrag als spelcoach tijdens het 

spelen van de serious game.  

Case DM2019 

Bij de start van DM2019 was er bij de aftrap een veel te lange inleiding waarin de aanleiding en de 

achtergrond werden verteld en waarin de opzet en de gameprincipes werden uitgelegd. Tegen de 

tijd dat er groepen zouden worden gemaakt was de helft al afgehaakt en was het lastig om de 

deelnemers mee te nemen het verhaal in.  

 

Wees alert op de balans van strikt het draaiboek volgen en ‘meet them were they are at’ om ze in 

het ‘flow channel’ te houden in de woorden van Csikszentmihalyi (1999). Aan de ene kant is het 

cruciaal om het spel bloedserieus te nemen (anders doen de deelnemers het ook niet) en aan de 

andere kant is het belangrijk oog te hebben voor de kennis- en aandachtbehoefte van de 

deelnemers op dat moment. Als de deelnemers meer uitdaging nodig hebben, geef ze die dan. Als 

ze het te moeilijk vinden, geef ze dan meer kennis (niet de uitdaging bijstellen). 

Als een deelnemer iets goed zegt, vraagt of doet, beloon je hem direct (!) met een feedbackfiche. 

Laat hem vertellen waarom hij de fiche heeft gekregen voor het leereffect. Ook co facilitators en 

gasten geven feedbackfiches. Instrueer gastsprekers voordat ze gaan starten: laat de verhaallijn 

en de dagchallenge lezen en geef instructie over het gebruik van feedbackfiches. Hoe serieuzer ze 

het nemen des te beter.  

Als je met consultancyvouchers werkt, vraag altijd een voucher als er advies wordt gevraagd. Doe 

je dit niet dan beschouwen deelnemers dit als een devaluatie van het spel en de vouchers.    

Neem elke dag tijd voor een ‘speels’ reflectiemoment waarop terug gekeken wordt op de dag. Laat 

wel de resultaten zien, maar benoem geen dag winnaar. 
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Houd jezelf het recht voor om zowel de start- als de eindtijd gedurende het spel te veranderen, 

afhankelijk van hoe het gaat, de sfeer en energie in de groep.  

Wees altijd positief in je benadering van deelnemers: wel belonen en feedback geven, nooit 

straffen met woorden of puntenaftrek. Pokerchips of fiches, te verkrijgen bij een pokerwinkel.  

Gebruik gametaal. Net als ruimte is taal ook cruciaal voor een goede spelbeleving. Simuleer de 

werkelijkheid door woorden te gebruiken die ook in de praktijk worden gebruikt. Dus geen woorden 

als huiswerk, studenten en toetsen, maar wel woorden taken, teamleden, feedback en belonen.  

 

VI  Continuiteit: verbeteren en borging 

Spelcoach: oefenen, oefenen, oefenen 

Gelaagd leren: spel laten spelen door 3e jaars, 4e jaars meehelpen met bedenken en voorbereiden 

VII Tenslotte 

Succesfactoren 

 Getrainde spelcoach 

 Ruimte 

 Taal 

 Levensecht geld  

 Fiches als feedbackinstrument 

 Dashboard / leaderboard 

Check op game-elementen onderzoek Jeff 

Bronnen 

 Amabile, T., & Kramer, S. (2011). The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, 

Engagement, and Creativity at Work. Brighton, MA: Harvard Business Press. 

 Oprins, E., Bakhuys Roozeboom, M., Visschedijk, G., Kistemaker, L. (2013). 

Effectiviteit van serious gaming in het onderwijs. TNO rapport (R10415). TNO: 

Soesterberg. 

 Mediawijsheid, https://www.mediawijsheid.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-gamification/ 

geraadpleegd op 1 februari 2020 

 Ryan en Deci 

 Streck, H., Gamification, de kracht van beleving 

 Yu Kai Chou, https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-

gamification-framework/, geraadpleegd op 1 februari 2020 

 Csikszentmihalyi, M. (1999), Flow, psychologie van de optimale ervaring, Boom Amsterdam 

 Dickson, Tracey & Dolnicar, Sara. (2004). No risk, no fun: The role of perceived risk in 

adventure tourism. Faculty of Commerce - Papers. 

 

https://www.mediawijsheid.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-gamification/
https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/
https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/
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2. WERKATELIER LOGISTIEK 

Voor een gedetailleerdere beschrijving over opzet en werkwijze van werk ateliers verwijzen wij naar 
het “Overzicht producten werkgroep Curriculum Vernieuwing 2017-2018, pag 66 e.v”  
(https://www.kennispactmbobrabant.nl/sites/default/files/2020-01/opbrengst%20WG%20CV.pdf) 
 

 

Een werkatelier levert twee of drie beroepsbeelden op uit de toekomst. Docenten en bedrijven 

maken een gezamenlijke analyse en toekomstverkenning over hoe hun branche er in pakweg 10 of 

20 jaar uit zal zien. De opdracht luist om en aantal nieuwe beroepen te schetsen die relevant zullen 

zijn in de toekomst. 

Zo is er ook een werkatelier “Logistiek” geweest. In de volgende dia’s wordt kort weergegeven welke 

opbrengst dit werkatelier heeft gehad.  

De opdracht aan het werkatelier Logistiek: 

• Beschrijf met elkaar (verbeeld) welke beroepen in tussen de branche (branche clustering) 
/ sectoren ontstaan? 

• Beschrijf de bouwstenen van nieuwe of aanpassingen van bestaande onderwijscurricula  

Neem daarbij mee: 
• Welke kennis / kunde heeft een werknemer van de toekomst? 
• Beschrijf met elkaar de specifieke beroepscompetenties en vakkennis die de 

beroepsbeoefenaar van deze toekomst minimaal nodig heeft.  

Procesmethodiek van een werkatelier is vastgelegd: U Theory. 
 

Op basis van wat we al weten is gekeken naar 2020 en 2025 (we schreven toentertijd 2016). Welke 

trend en beelden doemen er op in de logistiek? Waar zien bedrijven én docenten ontwikkelingen?  

Er werden 2 beroepen benoemd als relevant voor de toekomst: 

- Logistic System Operator 

- Logistic Gamer 

https://www.kennispactmbobrabant.nl/sites/default/files/2020-01/opbrengst%20WG%20CV.pdf
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We zoemen in op het beeld van de “Logistic Gamer”:  
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Conclusie over “Logistic Gamer”: 

 Fast feedback 

 Transparant 

 Doelen: korte en lange termijn 

 Beloningen: bewijs van succes 

 Groei in aanzien binnen de community 

 Bindt en boeit  
 Competitie als element 

 Samenwerking 

 Omgeving geeft betekenis 

 Punten scoren: meetbaar bewijs 

 

Er was met hulp van het werkatelier en de U theory een grofmazig beeld getekend. Maar daar mee is 

er nog geen onderwijs. Het WAT is ontwikkeld, geanalyseerd en beschreven. Maar het HOE is daar 

mee nog niet beantwoord: er is nog geen onderwijs. 

Dit was het vertrekpunt voor de volgende fase: het Ontwikkelatelier Logistiek.  
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3. ONTWIKKELATELIER LOGISTIEK 

Ook het ontwikkelatelier wordt begeleid door een facilitator. In tegenstelling tot het werkatelier (U 

Theory) is het onderliggende proces vrij. Maar ook het ontwikkelateleir is beperkt in aantal 

bijeenkomsten (5 bijeenkomsten van maximaal 4 uur per bijeenkomst; bedrijven doen hier niet mee, 

maar fungeren als klankbordgroep en critical friend) 

Als eerste stap wordt in het ontwikkelatelier de opbrengst van het werkatelier nader beschouwd: 

begrijpen we welke opbrengst er is, welke vragen er leven, welke onduidelijkheden er (nog) zijn?  

Immers, de deelnemers van een werkatelier zijn niet per definitie ook deelnemer in het 

ontwikkelatelier. 

De opdracht: 

• Maak onderwijs op basis van de uitkomsten van het werkatelier 
• Of maak onderwijs op basis van reeds in gang gezette experimenten en ontwikkeling;  
• Hoe gaan we borgen; wat hebben we nodig? 
• Het gaat de implementatie verlopen? 

 
Uiteindelijk is heel concreet de opbrengst van een ontwikkelatelier: Op dag X volgen Y studenten van 
Brabantse MBO instellingen deze leereenheid. (Dat vraagt een groot commitment van de 
intsellingen.) 
 
Na discussie en verkenning op basis van de opbrengst van het werkatelier concluderen wij dat de 
Logistic Gamer géén beroepsbeeld. Het is wel een tool, een didactisch hulpmiddel die het onderwijs 
in de logistiek kan verrijken. Het ontwikkelatelier stelt zich daarom als opdracht om een dergelijke 
tool te ontwikkelen of iets bestaands aan te passen! 
Een vraag is  nog wel welke rol studenten hierin spelen? Bevragen? 
 

 

 

Op basis van deze verkenning werd een eerste grofmazig schema / routekaart gemaakt voor de 

volgende 5 bijeenkomsten: 
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1. Visie: aantrekkelijk beeld en beschrijving 

2. Inspiraties: keuzes maken 

3. Ontwikkelen: een prototype 

4. Testen: testresultaten en  verbeteren 

5. Organiseren  uitrol: een uitrolplan 

In de daarop volgende maandelijkse bijeenkomsten werd op basis van bovenstaande de koers van 

het ontwikkelatelier steeds duidelijker. 

Uitgangspunten: 

 Serious gaming als hulpmiddel in het MBO-onderwijs 
 Waarvoor? Wat kun/wil je er mee bereiken? Achtergrond gaming. 

 Voor wie? Welke opleiding? 

 Weekprogramma? 

 Andere functie / rillen? 

 Simulatie met fysieke ervaringen? 

 Scholen in competitie? 

 Doel:  
 kennismaken met volledige distibutiesysteem;  
 gewenste gedragsbeïnvloeding 

 Hoe tussentijds belonen? 

 Wat motiveert werknemers / studenten Logistiek? (elke dag anders? 

Goederen van A naar B? 

 Mogelijke beloningen (excursie? Stageplaats? Beurs? Jaarcontract?) 

Bij de start van het atelier heeft Horst Streck (auteur van het boek “Gamification, de kracht van 

beleving”) een masterclass gegeven over de essentie van gaming en protoplay. Uitgangspunt was: 
“Logistiek is een Spel”. Dat heeft geleid tot het navolgende memorandum. De gewenste ontwikkeling 
van “Logistic Game” kreeg meer inhoud en structuur en diepgang. Tevens ontstond  in die periode bij 
ROC Tilburg een real life game te organiseren van een week 
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3.1. Memorandum:  Gamificeren van Logistiek Onderwijs, Horst Streck 

 

 

 

 

 

1. Introductie 

Dit memorandum volgt op een aantal brainstormsessies, waarbij met name ge ïnventariseerd 

is wat logistiek onderwijs inhoudt. Zowel qua inhoud, als vorm. 

Doel is om te komen tot een passend concept, dat het leerproces optimaliseert voor het 

logistiek onderwijs, waarbij vooral de motivatie een aandachtspunt is. Een aantal studenten 

kiezen deze opleiding omdat ze vinden dat er niet veel andere keus is gezien hun 

persoonlijke situatie. Qua oplossingsrichting wordt voorlopig uitgegaan van het ProtoPlay 

framework als basis. 

 
Inhoudsopgave : 

1. Introductie 1 
2. Huidige situatie 2 

3. De ProtoPlay methodiek 3 
4. Game infusion voor logistiek onderwijs 4 
4.1 Het verhaal als uitdaging voor de student 4 

4.2 Het ProtoPlay framework 4 
4.3 De levels 5 
4.4 Side quests 6 

4.5 De challenges (uitdagingen) 6 
4.6 Rewards 7 
5. Het speelveld 8 

6. Doel en gewenst gedrag 8 
6.1 Doel 8 
6.2 Gewenst gedrag 8 

7. Samenvattend 9 
8. Vervolgstappen 9 

 

2. Huidige situatie 

Op de website van de ROC Tilburg staat het volgende over de huidige vorm van onderwijs, 

dat nu als voorbeeld wordt gebruikt om een beeld te vormen. 

Een baan in de logistiek is dynamisch en afwisselend. Met behulp van geautomatiseerde 

systemen stuur je goederen-, geld- en informatiestromen aan. De markt vraagt om 

producten uit landen over de hele wereld, daarom hoort het leggen en onderhouden van 

internationale contacten tot de taken van een logistiek manager. Vanwege deze 

internationale contacten krijgen studenten de mogelijkheid om bepaalde lessen ook in het 

Engels te volgen. Ze krijgen daar een apart certificaat voor. 

De logistiek manager heeft een centrale positie binnen de organisatie en stuurt veel  
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bedrijfsprocessen aan. In Europa is Midden-Brabant een belangrijk logistiek centrum. Steeds 

meer grote bedrijven vestigen zich hier. De vraag naar goed geschoolde logistiek managers 

zal door deze ontwikkeling sterk toenemen. 

Studenten beginnen met een basisopleiding waarin diverse onderdelen uit de logistiek aan 

bod komen. Daarna maak je een keuze voor een werkveld dat het best bij jou past. 

Het lesaanbod bestaat voor 75% uit theorie, de rest is praktijk. Per jaar loopt het praktijkdeel  

in aantal uren op. Het betreft een opleiding van 3 jaar. 

 

Waar kunnen studenten na deze opleiding werken? 

Studenten worden opgeleid om te kunnen werken in een magazijn of warehouse, 

bijvoorbeeld van een internationaal georiënteerd bedrijf in de wegtransport of in de 

distributiesector. Ze hebben veel (internationale) contacten buiten het bedrijf. 

 

Wat leren de studenten? 

In deze opleiding leren ze alles over goederenstroombesturing en leidinggeven. Ze leren 

hoe ze bedrijfsprocessen moeten organiseren en aansturen. 

Beroepsgerichte vakken Algemene vakken 

● aansturen van het logistieke proces 

● managementtaken 

● relatiebeheer met klanten 
● vragen van opdrachtgevers uitwerken 

● Engels voor de manager transport en logistiek 
● Duits voor de manager transport en logistiek 

● Nederlands 

● rekenen 
● burgerschap 

Studenten leren bij deze opleiding niet uit boeken. De opleiding biedt de lesstof met 

bijbehorende opdrachten aan via Black Board, een digitaal programma wat je overal kunt  

openen, mits je een internetaansluiting hebt. 

 

3. De ProtoPlay methodiek 

ProtoPlay is een leeromgeving waar studenten kunnen zijn wie ze willen worden, om mede 

hiermee de intrinsieke motivatie aan te wakkeren, de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren 

en een beter zakelijk bewustzijn te creëren. Hiermee wordt de brug geslagen tussen het 

onderwijs en het bedrijfsleven, is de gedachte hierachter. 

Waarom doen we het? 

Niets is waardevoller dan studenten zo te inspireren dat ze hun intrinsieke motivatie vinden. 

Hierbij hoort een vorm van onderwijs waarbinnen ze kunnen zijn wie ze willen worden en is 

groei het onvermijdelijk resultaat. 

Hoe doen we het? 

Door in dit geval het onderwijs als een spel aan te bieden, wordt een leeromgeving 
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gecreëerd die adaptief en organisch groeiend is, waarbinnen studenten (eventueel met een 

verschillende achtergrond en niveau MBO+HBO) met elkaar op de werkelijkheid gebaseerde 

problemen oplossen. In de originele ProtoPlay setting gaan we met studenten binnen een 

real life simulatie spel op zoek naar hun passies, talenten en interesses, om dit vervolgens 

op de voor hen gepaste manier in te zetten. 

Wat doen we? 

Studenten laten werken in (eventueel multidisciplinaire, instituut overstijgende) teams binnen 

een realistische simulatie (die geserveerd wordt als een spel) aan betekenisvolle opdrachten. 

Dat doen ze veelal op vraag gestuurde wijze wat betekent dat het onderwijsaanbod 

weliswaar vastligt, maar de studenten zelf, afhankelijk van hun kennisbehoefte en fase in het 

project, op afroep met docenten en consultants uit de praktijk rond de tafel gaan zitten om 

tot het best mogelijke resultaat te komen. De actuele lesstof wordt in de regel als een 

uitdaging, maar minimaal als een inspirerende lezing aangeboden. Dit alles doen we binnen 

een real life game genaamd ‘ProtoPlay Tycoon’ in combinatie met veel toewijding, 

teambegeleiding en individuele coaching vanuit een getrainde docent/coach/spelbegeleider. 

Wat is het doel? 

Studenten ervaringen meegeven die ze missen op school, maar nodig hebben in het 

werkveld (of samenleving), zodat ze moeiteloos de arbeidsmarkt in kunnen stromen, of onze 

samenleving kunnen betreden met vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. 

ProtoPlay heeft kenmerken die dit onderwijs, zoals geschetst door de projectleden ontbeert:  

-echt multidisciplinair (diverse opleidingen door elkaar) 

-multilevel (HBO+MBO) 

-simulatie van de werkelijkheid 

-volledige keuzevrijheid wat betreft de opdracht 

-bedrijfssimulatie i.p.v. een onderwijsopzet 

-niet een lange aaneengesloten periode bij elkaar kunnen zitten (zoals bij een bedrijf) 

-docenten die ervaring hebben met deze manier van onderwijs 

Inhoudelijk leent deze opleiding zich prima om Gamification (eerste stap), weliswaar in een 

iets afwijkende vorm, op toe te passen. Multi-level en multidisciplinair is bij deze opleiding 

geen vereiste. In dit geval kan het vertaald worden naar functies (rollen). De rest is mogelijk. 

 

4. Game infusion voor logistiek onderwijs 

 

4.1 Het verhaal als uitdaging voor de student 

Het verhaal (storyline, narrative) is binnen een game vaak van belang. Een verhaal speelt in 

op de emoties en verbeeldingskracht van de speler. Soms kan een relatief dunne verhaallijn 

al afdoende zijn om de gebruiker de juiste ervaring te bieden. Voor ‘distribution mayhem’ 

kan aan de volgende opzet worden gedacht. 
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Jaap, inmiddels 67, kijkt vanuit het raam op de eerste verdieping van zijn immense loods met 

trots naar zijn trucks. Twintig in totaal, diepblauwe trucks met veel chroom. Hij herinnert zich 

de opmerking van zijn oudste zoon: ‘als we toch de hele dag op de weg zitten, dan kunnen 

we die op zijn minst een beetje verfraaien!’ en zo geschiedde. De trucks van ‘ID Logistics’ 

(International Delivery) worden op de weg nagekeken en Jaap deed dat misschien nog meer, 

dan het succes dat hij oogstte met zijn onderneming. Een familiebedrijf ‘pur sang’ waarvoor 

zijn zonen zonder mokken alles gaven, dag in dag uit. ID Logistics werd de trots van Brabant! 

Nu was dat prachtige bedrijf in zwaar vaarwater terecht gekomen. Door de ziekte van ‘JJ’ 

(Jaap Junior), zijn oudste zoon en de kosten die daarmee gepaard gingen is het bedrijf in 

acuut gevaar. Nu lopen ze kans om overgenomen te worden door een vijandige Duitse 

concurrent, met trucks die allerminst een sieraad zijn voor de weg. Een bedrijf die puur gaat 

voor de winst en dit doen met grijze, chroom loze trucks, die niets meer zijn dan een stuk 

gereedschap. 

Jaap is ten einde raad. JJ is gelukkig herstellende, maar nog niet in staat om mee te helpen. 

Nu staat Jaap voor de zware taak om het tij te keren. Vernieuwing is nodig, alleen innovatie  

kan ID Logistics nog redden. JJ was de man van de ideeën en door zijn herstel blijven die 

voorlopig uit. ID Logistics heeft haar hoop, voor deze misschien wel lastigste uitdaging uit 

haar bestaan, volledig op jullie gevestigd. 

 

4.2 Het ProtoPlay framework 

ProtoPlay is een beproefde methode binnen het HBO/MBO en kenmerkend voor deze 

leeromgeving is dat de werkelijkheid gesimuleerd wordt (zie hoofdstuk 3), waarbij 

spelelementen worden ingezet om de beleving kracht bij te zetten. Een werkelijkheid bezien 

vanuit het perspectief van een gamedesigner. 

Het curriculum wordt middels een levelstructuur opgebouwd. ‘ProtoPlay Tycoon’ is 

gebaseerd op het ProtoPlay framework en is een simulatie van een ‘incubator’ omgeving, 

waarbij de projectteams startups zijn. ProtoPlay Tycoon bestaat uit: 

● 6 levels 

● 2 side quests 

● 54 challenges 

● Speelgeld, duidelijk doel, spelregels, bank en spelleider 

In de voorgaande sessies hebben diverse inventarisaties plaatsgevonden, deze hebben 

nuttige informatie opgeleverd, die ingepast kunnen worden binnen het ProtoPlay framework. 

 

4.3 De levels 

Gebeurtenissen met een high impact, kunnen binnen het ProtoPlay framework vertaalt 

worden naar levels, waarbinnen er naar een logische progressie van makkelijk naar moeilijk 

gewerkt wordt. Distribution Mayhem kent 6 levels binnen een verhaallijn, waarvan een 
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introductie is uitgeschreven in paragraaf 4.1. Bewust wordt hier gekozen voor een pakkende 

verhaallijn. De levels zijn in feite gebeurtenissen binnen deze verhaallijn, elke keer wordt de  

groep studenten geconfronteerd met een nieuwe fase in het spel. Zoals in het echte leven 

zorgt groei voor nieuwe uitdagingen die overwonnen moeten worden. Distribution Mayhem 

brengt deze uitdagingen in verhaalvorm, die steeds weer een nieuw level in het spel inluiden. 

Elk level gaat gepaard met een budget, waarmee de studenten de klus moeten klaren. Het 

moment waarop we een nieuw level introduceren hangt af van de progressie die de 

studenten maken. Ze moeten er klaar voor zijn. 

Voorbeelden van gebeurtenissen die vertaald kunnen worden naar levels, die ge ïntroduceerd 

dienen te worden middels een goed verhaal: 

1. Start met reorganisatie ID Logistics (zie § 4.1) 

2. Bestaande klant start met nieuw product dat enorm succesvol is 

3. Senior medewerkers zijn nodig, door groei en het wegvallen van medewerkers 

4. Vanwege groei is een distributiecentrum in een andere regio nodig 

5. Aansturing vrachtwagens vraagt om innovatie 

6. Ander distributiecentrum is overgenomen en moet worden ingepast 

Er zijn twee factoren die bepalen of het volgende level behaald wordt: 

● het budget dat overblijft (hoe hoger hoe beter) 

● het vertrouwen in het team 

Het vertrouwen kan bijvoorbeeld de volgende kenmerken hebben: het team (motivatie, etc),  

mate van innovatie, de effectiviteit, de efficiëntie, de interne communicatie en mogelijk de 

schaalbaarheid van de oplossing. Aan het eind van elk level beoordelen de studenten elkaar 

op hun werk als medewerker, met formulieren die sterke overeenkomsten vertonen met 

beoordelingsformulieren die de bedrijven gebruiken. 

 

4.4 Side quests 

Het verbeteren van de werkprocessen is een continu proces en daarom prima inzetbaar als 

side-quests. Sidequests zijn een belangrijke component voor het succes van een 

onderneming. Op dit moment zijn er twee doorlopende processen herkenbaar, die zowel een 

positieve invloed hebben op het budget, als op de betrouwbaarheid van het team. 

● Optimaliseer werkprocessen middels innovatie (check KPI’s) 

● Maak efficiënte opschaling mogelijk 

 
4.5 De challenges (uitdagingen) 

Binnen logistiek zijn KPI’s gangbaar. Deze KPI’s zijn bij uitstek geschikt om binnen het 

ProtoPlay framework als ‘challenges’ geserveerd te worden. Het is dan zaak om de 

challenges in het juiste level te plaatsen, om ze vervolgens op het juist moment aan te 
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bieden. Daarnaast zijn deze challenges onderdeel van de verhaallijn, zodoende moeten ze 

daar een logisch (en liefst interessant) onderdeel van uitmaken. 

Om de ‘challenges’ aan te kunnen is uiteraard voorbereiding nodig, meestal is dit de 

theoretische onderbouwing, waarmee de studenten later deze uitdagingen kunnen 

bestrijden. In feite de traditionele lessen. Bij elke challenge speelt de docent een essentiële 

rol. Het is aan de docent om theorie in een leuke les (kan ook de uitdaging zelf zijn) te  

verpakken. Vervolgens moeten de studententeams deze KPI blijvend hanteren. Een aantal  

KPI’s voor Distribution Mayhem, die naar uitdagingen kunnen worden vertaald zijn: 

1. Leveranciersbetrouwbaarheid 

2. Medewerkerstevredenheid 

3. Klanttevredenheid 

4. Vrachten op tijd 

5. Leveringen op tijd 

6. Bezettingsgraad 

7. Aantal dagen laatste ongeluk 

8. Onderhoud ITM 

9. Tijd order to pick 

10. Aantal lijnen per uur 

11. Voorraadverschillen 

12. Verzuim (ziekte, laat komen) 

13. Gedragskenmerken 

14. Beschikbaar budget 

15. Aantal ongevallen 

16. Aantal bruikbare ideeën 

17. Aantal goed weggezette artikelen 

18. Aantal collies per persoon 

19. Leveringen verwerkt binnen x aantal uren 

20. Aantal 0 picks 

21. Los en laadtijd per vracht 

 

4.6 Rewards 

De belangrijkste beloning wordt bepaald door het budget (dat na elk level overblijft) in 

combinatie met het vertrouwen dat het team heeft opgebouwd. Het vertrouwen wordt 

gekoppeld aan verantwoordelijkheid en levert, naast het overgebleven budget, extra budget 

op in de volgende ronde (hiermee krijgen ze dus effectief meer verantwoordelijkheid en 

mogelijkheden). 

Het vertrouwen kan beoordeeld worden met: brons, zilver en goud, uiteraard zijn variaties 

hierop ook mogelijk. Elke gradatie gaat gepaard met een passend bonus budget. Met meer 

budget kan beter op de groei worden ingespeeld en wordt innoveren eenvoudiger. 

Belangrijk hierbij is dat het kostenplaatje van de verschillende elementen zoveel mogelijk 
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klopt met de werkelijkheid. Te denken valt aan salarissen, verzekeringen, interieur, transport, 

etc, etc. 

Het is mogelijk om extra budget te creëren, door het leveren van goede ideeën aan het 

hogere management. Speelgeld vormt zo een belangrijk onderdeel van het spel, waar veel  

mee mogelijk is. 

Bonus taken hebben een positieve invloed op het vertrouwen en daarmee op het 

toekomstige budget. Het zou leuk zijn om aan het eind van de opleiding de hoogte van het 

overgebleven budget (in feite een extra besparing voor het bedrijf) te relateren aan een 

bedrijfsfeest (BBQ o.i.d.). Tussendoor kan dat wellicht een bedrijfsuitje zijn. 

1. Archiveren 

2. Werkinstructie maken 

3. Vas/Val: omlabelen, omstickeren, handleiding toevoegen, etc. 

4. Schoonmaken: in kader van 5S Lean 

5. Andere activiteiten in kader van Lean: sort, set, shine, standardize, sustain; bv een 

ruimte helemaal lean maken. 

6. Kortstondige projecten 

7. Boven KPI presteren (NB MW: ?) 

8. Belijning vernieuwen 

9. Controleren veiligheidsaspecten 

10. Pallets classificeren 

11. ABC optimalisatie 

12. Koelkast schoonmaken 

13. Onderhoud ITM 

14. Locatielabels vervangen 

15. Auto wassen 

16. Herstel werkzaamheden 

17. WZW – voorraad inventarisatie 

18. RMA – retouradministratie 

 

5. Het speelveld 

De grootste uitdaging voor deze werkgroep is het creëren van een speelveld. Aangezien we 

de werkelijkheid willen simuleren, dienen we iets te bedenken dat een magazijn of 

warehouse, bijvoorbeeld van een internationaal georiënteerd bedrijf in de wegtransport 

of in de distributiesector zo goed mogelijk benadert. Een ruimte waar de studenten 

gezamenlijk iets uit niets moeten opbouwen dat ook echt werkt. In feite een klaslokaal dat 

verandert in een magazijn. Waarbij we moeten nadenken hoe we door bepaalde 

werkzaamheden het beste de werkelijkheid kunnen benaderen en daarmee de studenten 
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laten ervaren of hun oplossing werkt. Tevens een goed moment voor de docenten om hun 

expertise aan te bieden. 

Te denken valt om het speelveld te laten sponsoren door distributie bedrijven, binnen deze 

omgeving is risicoloos innoveren namelijk mogelijk. Mogelijk een interessante gedachte voor 

bedrijven die willen innoveren. 

 

6. Doel en gewenst gedrag 

De studenten hebben binnen dit spel een helder doel nodig waardoor ze gericht aan de slag 

gaan, daarnaast willen we met de game een bepaald gedrag bewerkstelligen dat tot een 

beter resultaat moet leiden. 

 

6.1 Doel 

Zorg ervoor dat binnen het aangegeven budget een schaalbaar, effectief en efficiënt 

distributiecentrum wordt gecreëerd dat inspeelt op de groei van de onderneming. 

 
6.2 Gewenst gedrag 

Met ‘Distribution Mayhem’ willen we de volgende gedragsveranderingen realiseren: 

● Uitdaging aannemen 

● Goed omgaan met budget 

● Kritisch zijn op eigen handelen 

● (Pro)actief communiceren 

● Kwaliteitsbesef creëren 

● Efficiënt en effectief werken 

● Creatieve oplossingen bedenken 

● Gezamenlijk bedrijfsdoelen bereiken 

 

7. Samenvattend 

Het ziet ernaar uit dat logistiek onderwijs in het ProtoPlay framework kan worden ingepast. 

De verschillen liggen voornamelijk in het feit dat er binnen de hiervoor geschetste opzet 

geen multidisciplinaire en multilevel teams zijn. Uiteraard is het doel en de leeromgeving 

anders, echter staat dat los van de essentie van het ProtoPlay, dat juist bedacht is om op 

diverse manieren ingezet te kunnen worden. Het uiteindelijk doel is om de studenten betere  

resultaten te laten behalen door ze middels een real life spel te motiveren. 

Belangrijk voor deze specifieke situatie is een goede verhaallijn, duidelijke spelregels, 

getrainde docenten, een transparant en eerlijk beloningssysteem, een concreet doel en het 

spel (en het speelgeld) heel serieus nemen. 

 

8. Vervolgstappen 

Het bovenstaande voorstel is een eerste gedachte, maar wel een gedachte die realiseerbaar 
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is. Met deze eerste (op zich al grote) stap kan ervaring worden opgedaan. Deze eerste opzet 

is niet definitief, het is een voorstel dat een team (na enige training) kan modelleren naar een 

vorm die nog meer recht doet aan de doelstelling. Overigens is de visie achter ProtoPlay dat 

het spel zich doorontwikkeld, een iteratief proces dat binnen de Gamesindustrie gangbaar is.  

Hierdoor wordt elke versie van ‘Distribution Mayhem’ beter en actueler. 

Het is goed mogelijk dat niet alles duidelijk is, of voldoende uitgewerkt. Waarschijnlijk kan 

een korte sessie (of kort overleg) meer duidelijkheid verschaffen. 

Onderstaand de noodzakelijke concrete acties: 

● Go, or no go beslissing 

● Challenges/lessen kiezen/uitwerken 

● Levels checken en optimaliseren 

● Slagingscriteria vaststellen 

● Bonussen afstemmen 

● Verhaallijn verder uitwerken 

● Korte sessie om concept door te spreken (inclusief lessen) 

● In overleg fine tunen concept 

● Regelen van vaste ruimte 

● Bestellen speelgeld, magazijn attributen, kassa/kleine safe, e.d. 

● Gehele concept doornemen, laatste check 

● Starten, eventueel eerst proefdraaien 

  



29 
 

3.2. De uitwerking: Logistic Gaming 

We adopteren protoplay dus als framework voor de game: 

 

 

3.2.1 Globale verhaallijn: DISTRIBUTION MAYHEM  

 

Wat is het? Het is een “Logistiek” spel dat we ontwikkelt hebben met werkgroep van Kenniscompact. 

Van wie is het? Het is van meerdere ROC’s  (ROC Tilburg, Summa College en Radius College) onder begeleiding 
van Gamificator (Horst Streck) en Facil itator  (Machiel Metselaars) 

Doelgroep voor de pilot: 3e jaars Managers Transport en Logistiek (niveau 4). Laatste jaar. 



30 
 

Voorkennis: Deze studenten zijn momenteel aan het werken aan hun eind examen: “ROC Logistics” krijgt een 

nieuwe klant. De nieuwe klant is Germinac. Hiervoor moeten ze een compleet voorstel schrijven. 

Doel van het spel is om een leuke zo veel mogelijk op gesimuleerde beleving te krijgen van hoe dit in de 

logistieke werkelijkheid gaat. Dit een keer anders doen dan op een schoolse manier. We gaan het nu op een 

Game manier doen. Sleutel: Wat kan er op het pad komen van een Manager Transport en Logistiek? en hoe 

anticipeer je daar zo goed als kan op?  

Aan elke logistiek dienstverlener (in dit geval ROC Logistics) is het de uitdaging om klanten binnen te houden en 

te krijgen. Momenteel kampt ROC Logistics met een omzet te kort en moeten ze zorgen dat ze klanten binnen 

krijgen. Op school was het doel om op papier een voorstel voor Germinac te schrijven. In deze game zullen we 

veel meer met praktijk en video/foto bewijzen moeten komen. De groep die dat in de komende 4 dagen het 
beste en het meest overtuigend doet dat wordt de winnaar. 

Dag Dag deel Ruimte  Verhaallijn elementen Level Challenge 
1 Ochtend Lounge Huis van 

de Logistiek 

Uitleg spel 

Teamvorming 

1 Zorg ervoor dat jullie een zo 

goed mogelijk team hebben. 
 Middag Prakti jkhal 

Huis van de 

Logistiek 

Op orde brengen van de eigen 
heftruck vaardigheden  

2 Zorg ervoor dat jullie kunnen 
aantonen dat jullie het 

personeel het beste 
opleiden  

   Het opzetten van een veiligheidsplan 3 Zorg er voor dat jullie het 
beste veiligheidsplan 
hebben. 

2 Ochtend Prakti jkhal 
(ochtend) Huis 
van de Logistiek 

Disaster: Germinac heeft zich 
teruggetrokken. 
 
Zorg dat de operatie op order i s. 
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Zorg dat jullie kunnen 
aantonen dat jullie als beste 
kunnen laden en lossen. 
Zorg dat jullie kunnen 
aantonen dat jullie de 
operatie (kwality proof) 
hebben. 

Middag Theorie lokalen 
Huis van de 
Logistiek, 

Zorg dat de het plan klopt met het 
personeel en de documenten die 
daarbij horen. 

5 Zorg voor een routeplan? 
Zorg dat de transport 
documentatie op orde is? 
Zorg ervoor dat het 
personeelsplan klopt? 

3 Gehele dag Waarschijnlijk 
Andere locatie!! 
 
Bij Pondres 
Waarschijnlijk. 
Jeff X geregeld! 

Er i s  een nieuwe Klant: Pondres.  
We gaan zorgen dat we daar een 
WMS in 1 dag kunnen implementeren 
 

6 Zorg er voor dat jullie aan 
het eind van de dag kunnen 
aantonen dat jullie binnen 1 
dag een willekeurig product 
kunnen implementeren in 
een Warehouse 
Management Systeem. 

4   Voorbereidingstijd voor pitches.   

  Tuinkamer ROC Pitch jul lie bevindingen. Hoe goed zijn 
jul lie in het implementeren van een 

nieuwe klant? 

7 Iedereen is bij elkaars pitch. 
Doel van elkaar leren. 

  Borrel / Feest Bekend making winnaar game.   
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3.2.2.  De voorbereidende planning: hulpmiddelen en werklijnen 

1.1 TO DO’s 
Nr Titel Eigenaar Status 

1 Bestelling, speelgeld, t-shirts, aanvoerdersbanden, waarschuwingskaarten, troffee   
2 Beloningen bepalen   

3 Interrupties bedenken/ specificeren   

4 2 Pitch beoordelaar Wie vragen?   
5 CMR/ pakbonnen/    

6 Uitwerking veiligheisinstructies   

7 AMN test   
8 14-janari spullen klaarzetten voor DO dag/ dag 2   

9 Lokaal voor LEGO Spel dag 4   

10  Ophalen spel   

11 Lokalen/ ruimten 
Dag 1, Lounge/ Leslokalen/ Magazijn Huis van de Logistiek 
Dag 2, ochtend, magazijn…. Middag theorie lokalen 
Dag 3, lokaal 019, PONDRES 
Dag 4, pleinzaal, tuinkamer 

  

12 Trainers: 
Dag 1,  
Dag 2,  
Dag 3,  
Dag 4,  

  

13 Materialen 
Bakwagen, te reglen door …. 
Spelmaterialen te reglen door. 

  

14 Uitnodigen studenten   
15 Uitnodigen borrel   

16 Dave DAG 2 challenges…   

17 Uitwerken draaiboek Distribution Mahem   

18 Plattegrond campus 18-12 jeff en……groter lokaal 18-12 Arnold… en testen 8-1 a   
19 Printer dag3?   

20 Uitnodiging borrel, lijst genodigden   
Borrel check! 

  

 Volgende afstemming 8 januari, te den bosch  
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1.2 TIME TABELS 

DAG 1 Inschrijf schema 

HEFTRUCK TRAINER  DAG 1 

13:00 -13:30 13:30 - 14:00 14:15-14:45 14:45-15:15 15:15-15:45 

1 X     

2  X    
3   x   

4    x  

5     X 
 

DAG 2 Inschrijf schema 

LAAD/ LOS DAG 2 

8:30     

1 X     

2  X    

3   x   
4    x  

5     X 

 

schema RED TAG DAG 2      

5 X     
4  X    

3   x   

2    x  

1     X 
 

DAG 4 PITCHES Voorbereiding  
Pich 
 

LEGO 
BONUS 
Nice to have 
Mag.. 
2500 euro 
11:00 -14:20 

11:00 
11:20 

11:30 
11:50 

13:00 
13:20 

13:30 
13:50 

14:00 
14:20 

1   x     
2    X    

3     x   

4      x  
5       x 
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1.3 VERHAALLIJN 
UITGANGSPUNT: 

 Studenten Manager Transport en Logistiek hebben op school gewerkt aan examen opdracht: “ROC Logistics krijgt een nieuwe klant : “Germinac” 

 Nu is het doel van het 4 daagse spel dat deze studenten op een andere manier een betere (echtere) examen/werkelijkheidsbeleving krijgen. 

 Spel doel is dat studenten handelen als logistiek manager en logistieke tenders professioneel weten binnen te trekken.  

 Studenten hebben een AMN test gemaakt. Deze test geeft in zicht in hun persoonlijkheid. 

 Studenten moeten 3 producten meenemen uit de supermarkt met barcode. 

 SIDE QUEST: verzamel fi lmpjes / foto’s die bewijzen dat jull ie het logistieke proces beheersen. 

DAG LEVEL CHALLENGE ACHIEVEMENTS 

1 1. GROEPSVORMING 1.1Maak optimaal team 
 

Beargumenteer op basis van de AMN test waarom jullie team 
het beste team is. 

 2. TRAIN DE TRAINER 2.1 Behaal heftruck training 
2.2 Zet ITM / EPT Training op 

Leg jull ie veiligheidsplan (incl. trainingsaspecten) vast. 

2 3. MAGAZIJN OPERATIE / 
OPERATIONEEL 

3.1Beste laad en los procedure 
3.2Aangetoonde optimale beladingsgraad 

 
3.3Ingerichte RED TAG (quality) procedure 
 

3.4Beheersing van Transport documentatie 
3.5Compleet personeelsplan 

Toon aan dat jull ie optimaal kunnen (be)laden en lossen. 
 

 
Geef aan hoe het RED TAGGEN bij jullie werkt. 
 

Welke documentatie hanteren jull ie? 
Hoe(veel) en wanneer zetten jull ie wat en wie in? 

3 4. MAGAZIJN OPERATIE/ IT TECHNISCH 4.1WMS-ingericht 
4.2WMS-gesimuleerd. 

Zorg dat jull ie de eerste mbo studenten worden die een WMS 
in no time volledig draaiend hebben. 
 

Toon aan dat jull ie wms werkt voor jull ie producten. 

4 5. EXPO/ PITCH 4.1 Geeft een pitch aan de nieuwe klant en 
zorg dat jull ie de logistieke Tender krijgen. 
4.2 Bedenk de beste oplossing voor het lego 
spel 

Presenteer jull ie als beste logistieke dienstverlener 
 
Toon aan dat jull ie tot de beste oplossing komen voor elk 
magazijn inrichtings vraagstuk. 

6. BONUS 5. Speel het WMS spel (LEGO) kom met de 

meest optimale oplossing binnen zo kort 
mogelijke tijd. 

Toon aan dat jull ie elke willekeurige magazijn 

inrichtingsvraagstuk kunnen oplossen. 
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VOORSTEL BUGET VERLOOP 
Te laat kost 50 euro per uur 

Niet komen 200 euro 

 

Begin saldo DAG/ LEVEL waar aan 
uitgeven? 

Extra Wat verdienen 
Beloning 

Eind saldo 

DAG 1  10.000 LEVEL 1:  
Ticket project 
organisatie hulp 
500 
 
LEVEL 2: 
Voorbeeld EPT trainnig 
500 
Voorbeeld 
Veiligheidsinstr. 
500 

Foto lounge 
bar 100 
 
CV van 
manager  
100 
 
CV van alle 
groepsleden 
400 

Goud: 500 
Zilver: 300 
Brons: 100 

 

DAG 2 ? hint tijdstip 
uitlevering 

? Brexit 800 Goud: 500 
Zilver: 300 
Brons: 100 

 

 ? uitbesteden vervoer 
500 

  

DAG 3 LEVEL 6: 
Consultancy ticket  
50 euro 
 

 Goud: 500 
Zilver: 300 
Brons: 100 

 

DAG 4 LEVEL 7 
X 

   

 LEVEL 8 Bonus 500 
euro 
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MAANDAG 
Verhaal lijn (globaal) Tijd Ruimte BEGELEIDERS 

Wie? (rol) 
Inhoud Challenges/ 

opleveren 
Tijds blokken To Do 

DAG 1: 14-januari 
 
 
LEVEL 1: 
Groepsvorming 

 
 
 
 

LEVEL 2:  
ITM training 
 
 
 
 
LEVEL 3: 
VEILIGHEIDS 
PLAN 
 

 
Ontwerp van ETP training 
moet aan het einde van de 
dag naar Germinac 
gestuurd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROC Logistics is optimaal 
qua veiligheid. (mensen 
zijn getraind en er ligt een 
veiligheidsplan) 

9:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00 

Lounge 
bar? 
+ 
HvL 
lokalen 
+ 
Hal 

……. 
(spelleider) 
 
…… 
(back-up 
spelleider) 
 
 
,,,,,,,,,,, 
(trainer) 
Consultant / 
leverancier 
info 
veiligheidsplan 
 
……… 
Logitiek 
Consultancy 
 (instructeur) 

 
 
 
AMN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heftruck 
training 
 
Ontwerp 
Training 
 
Veiligheidsplan 
 
 

1.1  
Groepssamenstelling 
Organigram. 
 
1.2  
Customer Service 
van groep ingericht.  
Naam Groep, 
Checkin-Checkout 
ritueel. 
Video logboek 
(telefoon 
gesprekken) 
Boekhouding 
(transacties) 
 
 
 
 
1.3 
Zoveel mogelijk 
heftruck training 
 
1.4  
Veiligheidsplan 
Opgesteld,  

Ontvangst/ kickoff/ checkin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afstemmen met Heftruck 
instructeur hoe gehele klas zo 
goed mogelijk bedienen. 
Inschrijfschema (herpt) 
 
16:00 bepalen Mark Dubbeld 
en Horst wie de dag winnaar 
is. 
Dit benoemen we de 
volgende dag. 

Uitleg week 
Spelregels 
Verwachtingen 
Logboek 
Budget uitdelen 10.000 

Uitleg dag 

Kiezen teamleiders 

Kiezen groepen 
- Operations manager 
- CFO, finance manager. 

www.maakgroepjesxyz.nl 
 
naam groep 
check in check out ritueel 
Lunch 

HEFTRUCK VEILIGHEIDSPLAN 

ITM Training hebben 

Inleveren producten,  
Reflectie 
Afsluiting 

BEOORDELING GROEPEN  (spelleiders bepalen wie uitgeroepen wordt tot dagwinnaar) / BELONINGSMOMENT 

  GROEP Cijfer Klant vertrouwen Budget, over BRONS  
(100) 

ZILVER 
(300) 

GOUD 
(500) 

1      

2      

3      

4      
5      

 

GELD KAN UITGEGEVEN WORDEN AAN 
- Hefttruck training 100 euro per persoon  
- Huur magazijnstelling 200 per dag 
- Salarissen van medewerkers (20 euro per uur) 

INTERRUPTIES/  MOGELIJKE MANIEREN OM GELD TE VERDIENEN. 
- Klant wil per direct foto van lounge bar/ kantine  (tijds factor 15 min)                                             100  
- Klant wil per direct CV van manager (60 min)                                                                                        200 
- Overzicht maken van beschikbaar intern transport materiaal en opsturen naar klant. (60 min) 200 
- Inventarisatie # aanwezige brandblus materiaal. (30 min)                                                                  150 

http://www.maakgroepjesxyz.nl/
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DINSDAG Verhaal lijn 
(globaaal) 

Tijd Ruimte 
 

BEGELEIDERS 
Wie? (rol) 

Inhoud Challenges/ 
opleveren 

Tijds blokken To Do 

DAG 2:  15-januari 
 
LEVEL 4:  
Do/experience in magazijn 
 
 
 
 
 
 
LEVEL 5: 
PLANNING EN 
DOCUMENTATIE 
In theorielokaal. 

Disaster, Germinac 
heeft zich 
teruggetrokken. 
 
Zaak om nieuwe 
klant te overtuigen 
dat ROC logistics 
het op orde heeft.  
1.Strak laad en los 
filmpje. 
2.Redtag principe 
uitgelegd met 
foto’s. Hoe moet 
het wel en hoe 
moet het niet in het 
magazijn. 
3.Uitleg hoe ROC 
logistics een route 
plan opsteld 
4.Uitleg welke 
documentatie op 
orde moet zijn. 
5.Personeelsplan 
Voor volgende dag 
gereed. 

8:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 
lunch 
13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00 

Hvl 
Localen 
+ 
Hal 
 
 
ALLEEN IN 
OCHTEND 
MAGAZIJN! 

…… 
(backup 
spelleider) 
 
……. 
(trainer) 
 
 
2e trainer …… 

Extern 
Transport 
 
Customer 
Service 
 
Kwaliteit  
 

2.1.Laden/ gelost 
Volgens schema 
(magazijn) 
 
 
2.2 
Redtaggen 
Kwaliteit 
(magazijn) 
 
2.3 Route planning 
Incl. laadplan en 
beladingsgraad 
(leslokaal) 
 
2.4 
Exportdocumenten 
naar GB, brexit 
(leslokaal) 
 
2.5.  
Personeelsplan 
(resources) 
 

8:30 Ontvangst/ kickoff/ checkin 2.1 LAAD en LOS PLAN enkele 
producten uit HvL. 
(mark v Herp en Mark dub 
maandag middag) 
 
2.2 ROMMEL CREEREN 
ivm  RED TAG 
(mark v Herp en Mark dub 
maandag middag) Rol Faried 
Baksoellah 
 
 
2.3/ 2.4  Casuïstiek, voor 
routeplanning 
Dit verzorgt Dave 
Dave, nazoeken documenten 
ivm Brexit. 
 
 
2.5 
Omzetten PVB LTL voor 
challenge 5. 
Mark van Herpt.  
 
Per challenge nog interrupties 
en wat ze kunnen kopen.. 
 

Uitleg dag 

2.1 LA LO 2.2 RED TAG 

2.3  
ROUTE 
PLAN 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
DOC’s  

2.5 
Personeel 

Inleveren producten,  
Reflectie 
Afsluiting 

BEOORDELING GROEPEN  (spelleiders bepalen wie uitgeroepen wordt tot dagwinnaar)  

  GROEP Cijfer Klant vertrouwen Beschikbare 
Budget 

BRONS  
(100) 

ZILVER 
(300) 

GOUD 
(500) 

1      
2      

3      

4      

5      
 

GELD KAN UITGEGEVEN WORDEN AAN:                                                      
- Huur magazijnstelling 200 per dag 
- Salarissen van medewerkers (20 euro per uur) 
- Ritkosten onderhandelbaar 100  

INTERRUPTIES GELD VERDIENEN DOOR: 
- Brexit gaat niet door, duidelijk maken wat verschil is.. (800) 
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WOENSDAG Verhaal lijn 
(globaaal) 

Tijd Ruimte BEGELEIDERS 
Wie? (rol) 

Inhoud Challenges/ 
opleveren 

Tijds blokken To Do 

DAG 3 :  WO 16-januari 
 
LEVEL 6: 
WMS-operationeel 
 
Magazijn inrichting/IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDBULL en SCA 
packaging zijn 
geïnteresseerd.  
 
Aantonen dat wij bij 
de CAMPUS een 
draaiend WMS 
systeem hebben 
met willekeurige 
producten. 
 
 

8:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00 

Pondres 
 
 

……… 
(spelleider) 
 
……… 
(back-up 
spelleider) 
 
Trainers  
WMS-online 
(trainer) 
 
 

Wmsonline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TMS 

I: WMS draaiend 
zijn. 
 
 
 
J: Doel  

8:30 
Ontvangst/ kick-off/ check-in 
Elke groep gedeelte van 
magazijn verantwoordelijk 

 
 
 
 
 
 

 

Inleveren producten,  
Reflectie 

Afsluiting 
BEOORDELING GROEPEN  (spelleiders bepalen wie uitgeroepen wordt tot dagwinnaar)  

  GROEP Cijfer Klant vertrouwen Beschikbare 
Budget 

BRONS  
(100) 

ZILVER 
(300) 

GOUD 
(500) 

1      
2      

3      

4      
5      

 

GELD KAN UITGEGEVEN WORDEN AAN: 
- Huur magazijnstelling 200 per dag 
- Salarissen van medewerkers (20 euro per uur) 
- Extra consultancy m.b.t. WMS-online    50 EURO PER KWARTIER 

INTERRUPTIES:  
- Ntb. 
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DONDERDAG Verhaal lijn (globaaal) Tijd Ruimte BEGELEIDERS 
Wie? (rol) 

Inhoud Challenges/ 
opleveren 

Tijds blokken To Do 

DAG 4: DO 17-jan 
 
Voorbereiding 
 
FINAL LEVEL 7 
Pitches 
 
Feest 

Zowel REDBULL en 
SCA packaging komen 
vanmiddag langs voor 
pitch.  
 
Wie weet klanten het 
beste te overtuigen. 
1.Beheersing op 
trainingsgebied 
2.Beheersing op 
kwaliteit en 
veiligheidsgebied 
3. Beheersing op 
magazijninrichtings/IT 
gebied. 

10:30 
 
 
 
16:00 

 
Tuinkamer 
Vanaf 11:15 
15:45- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Pleinzaal: 
16:00-17:00) 
 

--------- 
(spelleider) 
 
………. 
(backup 
spelleider) 
 
-- 
 
Beoordelaars 
pitches 
…………. 
 
….. 
 

  Ontvangst/ kickoff/ checkin 
 
Voorbereiding 

 
 
Wie kunnen de pitches aan horen?  
 
 Pitches 

TUINKAMER 
 
pitch 1 11:00-
11:20 
 
pitch 2 11:30-
11:50 
 
pitch 3 13:00-
13:20 
 
pitch 4 13:30-
13:50 
 
pitch 5 14:00-
14:20 
 

iedereen is bij 
de pitches 
aanwezig! 

14:30-15:15 
Tuinkamer 
Start borrel/ bepalen Winnaar 

15:15 -15:45 
Uitreiking Certificaten 
Winnaar. 

BEOORDELING GROEPEN  (spelleiders bepalen wie uitgeroepen wordt tot dagwinnaar)  

  GROEP Cijfer Klant vertrouwen Beschikbare 
Budget 

BRONS  ZILVER GOUD 

1      

2      

3      
4      

5      
 

GELD KAN UITGEGEVEN WORDEN AAN: 

INTERRUPTIES:  

 Huur magazijnstelling 200 per dag 
 Salarissen van medewerkers (20 euro per uur) 
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EIND STAND, IN TE VULLEN DOOR EINDBEOORDELAARS 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Eind winnaar 

1      
2      

3      

4      
5      
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Titel: DISTRIBUTION MAYHEM,  

 
Beste studenten onMTL3, 
 

In de week van 14 januari gaan we in het huis van de Logistiek een professionele game spelen van 4 dagen.  
Maandag 14 januari in het Huis van de Logistiek 
Dinsdag  15 januari ook in het Huis van de Logistiek 
Woensdag 16 januari … (locatie volgt!) 

Donderdag 17 januari Stappegoor. 
 
Dit spel is speciaal voor studenten voor de opleiding Managers Transport en Logistiek ontworpen samen met andere ROC's. 

Het doel is dat jull ie een andere beleving te geven van de rol van Manager Transport en Logistiek.  
 
Zie het als een extra training naast de Germinac examenopdracht die jull ie hebben gehad. 
 

De aanwezigheid tijdens dit spel is verplicht. 
Jull ie dienen veiligheidsschoenen en jull ie (opgeladen)laptop deze 4 dagen mee te nemen. 
Daarnaast is het verzoek dat jull ie ieder 3 producten uit de supermarkt meenemen met een barcode erop! 
 

Voor vragen hierover: 
Neem contact op met: 
Mark Dubbeld (mdubbeld@roctilburg.nl) 

 
Start: Maandag 14 januari om 8:30 in de lounge bar van het huis van de logistiek te tilburg. 
Adres: Heraclesstraat 6, 5048 CG. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
……………. Docent / spelleider  

https://www.google.nl/search?q=logistiek+midden-brabant+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyJt0gvqMgt1pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAUt80XMwAAAA&ludocid=3145157488716231451&sa=X&ved=2ahUKEwik2Y__hJ_fAhUDLFAKHc1OCSQQ6BMwEHoECAoQAw
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Nazorg 

Hoe evalueren bij studenten! 

Hoe evalueren met betrokkenen? 

Uitreiken certificaaat. 

Hoe borgen/ ruimer trekken/ vaker doen? 
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3.2.3 De game: sfeer impressie  

De Brabantse mbo instellingen, samenwerkend onder de naam  kennispact mbo brabant, hebben 

een logistieke game ontwikkeld: Distribution Mayhem, Naast een aantal docenten (Dave Heijnen, 

Avans ad Logistiek, Mark van Herpt en Mark Dubbeld beide ROC Tilburg, Faried Baksoellah ROC West 

Brabant) , zijn ook Horst Streck (Gamificator), Machiel Wetselaar (Parzifal) en Dorien Verdier 

(Sintlucas college) betrokken geweest. De filmopnamen zijn gemaakt door studenten van het 

Sintlucas. 

De deelnemende studenten werken aan hun eind examen. Het bedrijf “ROC Logistics” krijgt een nieuwe klant. 

De nieuwe klant is Germinac. Hiervoor moeten ze een compleet voorstel schrijven. Sleutelvraag: Wat kan er op 

het pad komen van een Manager Transport en Logistiek? En hoe anticipeer je daar zo goed als kan op? 

Aan elke logistiek dienstverlener (in dit geval ROC Logistics) is het de uitdaging om klanten binnen te houden en 

nieuwe klanten te werven. Momenteel kampt ROC Logistics met een omzet te kort en moeten ze zorgen dat ze 

nieuwe klanten binnen krijgen. De studenten moeten een overtuigend voorstel voor Germinac  schrijven. In de 

game zullen studenten veel meer met praktijk en video/foto bewijzen moeten komen. De groep die dat in de 

komende 4 dagen het beste en het meest overtuigend doet door middel van een pitch voor een jury, is 

winnaar. 

5 teams hebben het spel gespeeld. Het spel kent een aantal basis activiteiten (zoals het op orde brengen van de 

eigen heftruck vaardigheden), maar ook een aantal “disaster” momenten. Onverwachte wendingen:  De klant 

trekt zich terug! Wat nu? En na 3 dagen meldt zich  plotseling meldt zich een nieuwe klant….  

Deze game is een andere manier om te leren (en werken) voor studenten.. De docenten zijn bijzonder blij dat 

alles goed is verlopen en dat de studenten het zo waardeerden: zij gaven deze week een 8! 

Een sfeerimpressie en enkele reacties: 

 

 

Het geld ….. 
De training…… 
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3.2.4. wat vinden de studenten ervan? 

 

Cijfer voor de dag Wat vonden jullie 
van dag 1 

Wat vonden jullie van 
dag 2 

Wat vonden jullie van dag 3 Wat vonden  jullie van 
dag 4 

Tips, verbeteren game 

8 Leuk, alleen was 
het doel van de 
opdrachten soms 
onduidelijk 

Leuk, alleen was het 
doel van de 
opdrachten soms 
onduidelijk 

Leuk om bij een ander bedrfij 
te kijken en hoe ze daar 
werken en een opdracht uit te 
voeren 

Leuke afsluiting van de 
week 

meer duidelijkheid bij 
verschillende opdrachten 

7 Prima opdrachten 
goede introductie 
van de week 

Minder leuke 
opdrachten maar na 
de middag werd het 
minder door 
`onleesbaar` en 
motivatie 

Top dag, goede ontvangst door 
Pondres, Leuke WMS Game 
maar de opdracht werd na 
enige tijd langdradig 

Leuk afsluiten Probeer de motivatie erin 
te houden. Betere 
opdrachten. 

7,5 Leuk en leerzaam 
opm in de praktijk 
te doen. 

Leuk, om op die 
manier te werken m 
et de onderwerpen 

Niet aanwezig Mooie manier van 
afsluiten 

Geen tips. Leuke en 
inspirerende manier van 
leren. Vond de opzet goed 

8 Top Leerzaam, leuk Zeer interessant, mooi bedrijf Een kers op de taart Geen. Het was een top 
game! 

8,5 leerzaam Standaardisering. 
Herhaling. Veel al 
geleerd 

Leerzaam. Maar tegelijk ook 
best moeizaam 

Gezellig Geen. Er zijn veel vragen 
gesteld om te kijken of we 
het begrijpen en dat ging 
heel goed. Dus eigenlijk 
alleen maar tops. 

8 Leerzaam en leuk. 
Er was ook redelijk 
veel afwisseling 

Dag 2 vond ik minder 
leuk. Het was 
onduidelijk 

Het was leuk om bij een bedrijf 
te werken aan school 

Langdradig Meer kleinere opdrachten 
in plaats van een grote 
opdracht op 1 dag. 

7 Een heel leerzame 
maar wel eentonig 

Leerzaam en leuk Jammer van de eentonigheid Leerzame dag bij een 
bedrijf dat veel dingen 
doet en leerzaam met 
de game 

Meer afwisseling bij de 
opdrachten en tijden 
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8 Zeer leerzaam en 
interessant 

Minder als dag 1 
maar wel prima 

Leerzaam.  Langdurig om te 
luisteren 

Meer informatie en meer 
afwisseling 

8 Leerzaam en zeer 
productief 

Redelijk afwisselend 
en ook leerzaam 

zeer geslaagde dag en ook heel 
leerzaam 

Langdurig naar 
presentaties kijken 

Meer afwisseling 
gedurende de dag 

7,5 Was leuk Leuk en leerzaam Zeer interessant en leerzaam Fantastisch Nee, denk het niet 

8 Was leuk  Was leuk en intensief Veel ervaring opgedaan en het 
was leerzaam 

Vond het leuk om te 
pitchen 

Nee denk het niet 

8 Leuk, veel geleerd, 
werd goed 
uitgelegd wat er 
moest gebeuren 

Leuk, het was 
allemaal goed 
georganiseerd 

Ik was er niet bij. Auto ongeluk. Leuk goede afronding Pauzes niet te lang. Want 
na de pauzes werd r 
minder hard gewerkt. 

8 Interessant. 
Nieuwe aanpak 
van leren _ goede 
begeleiding alleen 
slechte structuur 

Helaas heb ik hier 
niet veel van 
meegekregen ivm 
Examen 

Heel interessante dag bij 
Pondres een andere kijk op de 
logistiek 

Pitch presenteren met 
3 personen 

bij mijn groepje waren elke 
dag mensen afwezig en 
heb zo harder moeten 
werken dan normaal. Maar 
ok. Dit was mijn keus om 
te werken. 

8 
  

Interessant en ook heel 
leerzaam 

Pitches waren goed en 
duidelijk. En een leuk 
borreltje natuurlijk 

heb ik niet echt. 

7 Leerzaam 
 

Interessant bij ene interessante 
plek 

mooi einde 1e dag was er na de 
opdrachten niet veel te 
doen 

8 Leuk en leerzaam. 
Gezelligheid 

Ik vond dat de 
opdrachten iets 
duidelijker konden. 
Maar dat kan ook aan 
mezelf liggen. 

interessant bedrijf waar we 
veel van hebben kunnen leren 

Leerzaam om een pitch 
te geven en vervolgens 
voor in de toekomst 
wat op te steken. 
Feedback 

Zie dag 2. Verder het spel 
wat verder ontwikkelen. 
Heb er van genoten! 
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8,5 Ik vond dag 1 leuk 
en leerzaam. Maar 
misschien wel te 
druk. Het waren 
veel opdrachten 
die uiteindelijk af 
moesten 

Dag 2 vond ik in de 
ochtend rustig. Er 
was weinig te doen. 
Waardoor ´s 
ochtends de verveling 
aanwezig was. 

Leuke en leerzame dag Nogmaals een leuk en 
leerzame dag. Waar je 
aan andere teams kon 
laten zien wat je de 
hele week had gedaan. 

Iets meer duidelijkheid 
over sommige opdrachten. 

9 Goed om  weer 
een keer op de 
heftruck te rijden. 
De dag goed 
verdeeld. 

Leuk idee van de 
veiling. Opdrachten 
rond 5 S wat minder 
leuk. 

Leuk om in een bedrijf te 
kunnen kijken en introducties 
te krijgen van werknemers. 

Prima Afwisseling in de 
middagen. Er gebeurd 
vooral veel in de ochtend. 

8,5 Interessant om te 
zien en ervaren 
hoe het magazijn 
in elkaar zit bij het 
HVL. Heftruck 
cursus was leuk. 

De ochtend was 
rustig. Uiteindelijk 
was het wel leerzaam 
om de 5S elementen 
te ontdekken op de 
werkvloer. 

Interessant om Pondres te 
ontdekken en te spelen met 
WMS online 

Presentaties waren 
interessant. Zo kun je 
zien hoe anderen het 
hebben opgepakt. 

Ipv 4 dagen 5 dagen! 
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3.3. Logistic Gaming 2.02 

Bij de evaluatie van de pilot is uitvoerig gesproken over de wens van de ontwikkelaars om deze game 

verder uit te bouwen voor en uit te rollen in soortgelijke opleidingen: Gamification heeft als 

didactisch tool een enorme potentie ook voor andere opleidingen.  

Tegelijk werd onderkend dat de ontwikkeling en begeleiding van de pilot redelijk wat tijd heeft 

gekost, de spelprincipes nog geen gemeengoed zijn en dat opschaling uitsluitend kan plaatsvinden als 

dit efficiënter gebeurt. 

In april 2019 is door de deelnemers van het ontwikkelatelier Logistic Gaming 1.0  besloten twee 

lijnen te volgen: 

a. 2e pilot om de Logistic game verder uit te bouwen met deelname van studenten uit andere 

instellingen om te komen tot een “Brabant Challenge” 

b. Ervaringen van beide pilots gebruiken om: 

 Te komen tot een Excellentie programma in de logistiek voor Brabantse studenten 

 Een platform te creëren waardoor gamificatie als didactisch middel gemeengoed wordt 

Zie nawoord / vervolg 

We zullen het vervolg van dit hoofdstuk onze blik (december 2019) leggen op de 2e pilot 

Nog even de eerste pilot: Distribution Mayhem 

Distribution Mayhem is de naam van de game. De deelnemende studenten werken aan hun eind 

examen. Het bedrijf “ROC Logistics” krijgt een nieuwe klant. De nieuwe klant is Germinac. Hiervoor 

moeten ze een compleet voorstel schrijven. Sleutelvraag: Wat kan er op het pad komen van een 

Manager Transport en Logistiek? En hoe anticipeer je daar zo goed als kan op? 

Aan elke logistiek dienstverlener (in dit geval ROC Logistics) is het de uitdaging om klanten binnen te 

houden en nieuwe klanten te werven. Momenteel kampt ROC Logistics met een omzet te kort en 

moeten ze zorgen dat ze nieuwe klanten binnen krijgen. De studenten moeten een overtuigend 

voorstel voor Germinac  schrijven. In de game zullen studenten veel meer met praktijk en video/foto 

bewijzen moeten komen. De groep die dat in deze game van 4 dagen het beste en het meest 

overtuigend doet door middel van een pitch voor een jury, is winnaar.  

5 teams hebben het spel gespeeld. Het spel kent een aantal basis activiteiten (zoals het op orde 

brengen van de eigen heftruck vaardigheden), maar ook een aantal “disaster” momenten. 

Onverwachte wendingen:  De klant trekt zich terug! Wat nu? En na 3 dagen meldt zich  plotseling zich 

een nieuwe klant….  

Deze game is een andere manier om te leren (en werken) voor studenten. De betrokken docenten 

zijn bijzonder blij dat alles goed is verlopen en dat de studenten het zo waardeerden: zij gaven deze 

week een 8! 

 

 

                                                                 
2 Onder gamificeren wordt hier verstaan het aanwenden van spelprincipes en speeltechnieken (zoals levels, challenges, 

instant motiverende feedback en beloning) in het reguliere onderwijs om menselijk gedrag op een positieve wijze te sturen. 
Gamification sluit aan op de belevingswereld van jongeren en bevordert de betrokkenheid en de motiva tie van s tudenten. 

Voor a l le duidelijkheid: het gaat hier niet om het inzetten van een spel in een les, maar om het gamificeren van (grote delen 
van) het bestaande onderwijsprogramma 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedrag
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De 2e pilot  
 
De game kan worden ingezet als didactische tool.  
Docenten van enkele Brabantse MBO instellingen (Kennispact mbo Brabant) heeft de logistic game 
ontwikkeld in het ontwikkelatelier met hulp van externe expertise. In januari 2019 is bij ROC Tilburg 
een kleine pilot uitgevoerd met de game. Er namen 25 studenten aan deel. De game werd gedurende 
4 achtereenvolgende dagen uitgevoerd. Docenten en studenten waren enthousiast en waarden de 
game met een 8. Het succes van deze pilot heeft geleid tot het volgende idee: 
 
De Brabantse MBO opleidingen logistiek willen  een excellentklas logistiek inrichten: een klas voor 
ambitieuze studenten die meer willen en meer kunnen. Men wil het onderwijs Logistiek  
aantrekkelijker, uitdagender en mooier maken voor studenten.  
Een belangrijk onderdeel/tool binnen een dergelijke excellentklas logistiek Brabant vormt de logistic 
game.  
Een volgende stap/ een tussenstap richting excellentklas logistiek is dan het spelen van de Logistic 
game 2.0 tussen studenten en teams uit de verschillende MBO instellingen / opl eidingen Logistiek. 
De pilot zou daarmee door ontwikkeld kunnen worden en uiteindelijk opgenomen kunnen worden 
als didactisch middel.  
In de game worden ambitieuze studenten van de verschillende Brabantse MBO opleidingen 
uitgedaagd het tegen het elkaar op te nemen: hoe leuk, aantrekkelijk en spannend kan onderwijs 
zijn?! 
 

Deze 2e pilot vindt plaats in januari 2020. Deelnemers zijn studenten van ROC Tilburg, ROC Nijmegen 

en Curio. De praktische voorbereidingen zijn in volle gang. Inhoudelijk staat het frame van de game, 

zij het dat er nog e.e.a. geschaafd moet worden. 

Het betrekken van MBO instellingen 

De instellingen hebben al ruime ervaring in samenwerken met elkaar via kennispact  mbo brabant. 

Toch blijkt dat wanneer het concreet wordt, het moeilijk is voor instellingen om te stappen uit het 

eigen onderwijs proces en te komen tot een gezamenlijk proces. 

Dat zit o.m. in praktisch afspraken, maar ook in de (onderwijs) verantwoordelijkheid voor de student. 

Samenwerken op strategisch niveau is eenvoudig; problematisch wordt het wanneer het concreet 

wordt. Dan kan de uitwerking van de samenwerking zelfs per opleiding en domein verschillen.  

In deze ontwikkeling kunnen docenten soms wel en soms niet bindende afspraken maken met elkaar; 

bij de ene instelling moet het management  betrokken worden, bij de ander weer niet. De ene 

docent heeft de bevoegdheid om door te zetten, de ander niet. Dat geldt ook voor het management.  

In de ontwikkeling naar excellentie via Gamificatie merken we dat. Besluiten moeten soms weer 

worden teruggedraaid en opnieuw besproken worden. 

Toch is het nu gelukt om 3 instellingen te laten deelnemen. Ook al zijn er som nog steeds ‘issues’ die 

besproken en opgelost dienen te worden. Van het begin moment “we nemen deel” tot de concrete 

uitwerking  en het laten meedoen van student én docent / ontwikkelaar blijft het spannend of 

instellingen ook daadwerkelijk mee kunnen doen. 

In de ontwikkeling van Gamificatie zullen in januari een aantal studenten worden bevraagd. Voor de 

1ste pilot is dat ook gebeurd en heeft waardevolle tips en verbeteringen opgeleverd.  

De 2e game vindt plaats van 20 januari t/m 24 januari 2020. 
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3.3.1. Verhaallijn Distrubution Mayhem 2020 

The Story of Distribution Mayhem 2020  

Achtergrond 

ID-Logistics is een internationaal logistiek bedrijf met Franse roots. Er werken wereldwijd meer dan 

20.000 mensen op meer dan 300 locaties. Een van de grote en toonaangevende klanten van ID 

Logistics Benelux is den motor poducent XYZ.   

1 Maandag 

Setting: buiten, voor een bedrijfshal 

Goedemorgen! Welkom bij ID-logistics. Ik ben Toine van Boxtel, projectdirecteur van ID Logistics 

Benelux. Ik ben blij dat jullie er zijn. Wij zien ons namelijk geconfronteerd met een enorme uitdaging 

de komende maanden. Het zit zo. Wij verzorgen de totale logistiek van Kawasaki in Europa. Het gaat 

vooral om motoren, maar ook om quads en jetskies. Motorproducent XYZ (“motor”) verstuurt die 

motoren vanuit Japan of Indonesië per container naar Rotterdam. Van daaruit gaan ze naar ons in 

Tilburg. Wij ontvangen ze, boeken ze in, slaan ze op en op aanvraag transporteren we ze naar 

distributeurs in heel Europa. Vandaaruit gaan ze naar verkooppunten. Motorproducent XYZ gebruikt 

structureel zo’n 20.000 vierkante meter. So far, so good.  

Het probleem zit ‘m in de seizoensgebonden verkoop. De verkoop van motoren kent een duidelijk 

seizoenspartoon, dat wil zeggen consumenten kopen traditioneel in het voorjaar een nieuwe motor.  

Dit betekent dat wij voorafgaand aan dit voorjaar alle distributeurs moeten voorzien van voldoende 

voorraad. Deze uitlevering vindt plaats in de periode februari tot en met april  Om voldoende uit te 

kunnen leveren moeten wij natuurlijk voldoende voorraad in ons bezit hebben.  Deze voorraad wordt 

langzaam opgebouwd in de periode november tot en met januari. Tot nu zo’n beetje. Hierna begint 

langzaam de levering aan distributeurs. So far so good.  

Jullie begrijpen dat Motorproducent XYZ eigenlijk zo min mogelijk wil betalen voor de opslag van 

deze seizoensgebonden voorraad. Anders gezegd: ze wil alleen betalen voor de vierkante meters als 

ze ook echt worden gebruikt. En dus niet als die leeg staan in de zomer. Of anders gezegd: in de 

zomermaanden heeft ze genoeg aan 20.000 vierkante meters, in de winter heeft ze tijdelijk meer 

nodig. Ofwel, wij moeten zorgen voor tijdelijke overflow. Dit jaar hebben wij hiervoor extra capaciteit 

gehuurd bij een concullega, maar dit is niet goed gegaan. Sterker nog, Motorproducent XYZ is nu al 

zo ontevreden dat ze dreigt een andere partner te zoeken als we niet snel met concrete 

verbeterplannen komen. En hier komen jullie in het spel!  

Het is onze gezamenlijke challenge om komende week het vertrouwen van Motorproducent XYZ 

terug te winnen. Motorproducent XYZ heeft ons geadviseerd om er een spelwedstrijd van te maken. 

Leuk om te doen, maar ook voor ons nieuw. So far so good. We gaan dus een spelwedstrijd doen om 

het vertrouwen van Motorproducent XYZ terug te winnen met goede plannen en goede 

samenwerking te laten zien. Bovendien wordt er gelet op jullie budget. Elk team krijgt een budget en 

hier moet je verstandig mee omgaan.  

2 Dinsdag 

Setting: in de auto  

Goedemorgen. Bedankt voor jullie plannen gisteren. Over het algemeen een goed begin, hoewel er 

hier en daar nog wel wat moet worden verfijnd. Ik begin er vertrouwen in te krijgen dat we hiermee 



52 
 

voor de dag kunnen komen bij Motorproducent XYZ. Maar voordat we dit doen heeft 

Motorproducent XYZ bewijs gevraagd dat we lean+ kunnen werken. Dat lijkt logisch, maar lean is 

voor Jappanners echt lean. Zoals jullie weten is leanmanagement in Japan ontstaan, dus ze zijn er 

behoorlijk streng op. Waar wij in Europa tevreden zijn met een hele kleine foutmarge van 

bijvoorbeeld 2%, is dit in Japan onbestaanbaar. Foutloos is foutloos. 0%. En ergens hebben ze 

natuurlijk gelijk. Zeker als je kijkt naar duurzaamheid. Geen verspilling. So far so good.  

De uitdaging van vandaag bestaat dus uit ….. 

3 Woensdag 

Setting: achter bureau op kantoor 

Goedemorgen! Of eigenlijk helemaal geen goedemorgen, want we hebben een dik probleem. 

Motorproducent XYZ heeft aanvullende eisen gesteld. Zij wil beter zicht hebben op hun totale 

voorraad wereldwijd. Ze willen elk moment van de dag kunnen zien waar hun motoren zich 

bevinden. Daarom willen ze wereldwijd met hun eigen Warehouse Mnagement Systeem gaan 

werken. We hebben geprobeerd ze op andere gedachten te brengen want wij kunnen met ons 

systeem ook snel informatie leveren, maar ze staan er op dat wij hun systeem gaan gebruiken…. De 

uitdaging voor vandaag is om hun WMS systeem vandaag te doorgronden. Ik ken dat systeem niet, 

maar Motorproducent XYZ heeft hun instructeurs vandaag beschikbaar gesteld om jullie te laten 

kennismaken. En anders kan jullie coach jullie misschien helpen. Succes vandaag en ik ben benieuwd 

naar jullie vorderingen eind van de dag.    

4 Donderdag 

Setting:  

Motorproducent XYZ eist dat de afsprakenmodule voor uitlevering naar de distributeurs / 

verkooppunten gaat worden gebruikt. Delivering on demand.  

5 Vrijdag 

Setting: in bed 

Goedemorgen! Vandaag is de grote dag! Vandaag gaan we onze resultaten presenteren aan de 

verantwoordelijken binnen ID logistics, Motorproducent XYZ en nog wat andere bazen. 

Superspannend… 

Helaas kan ik er zelf vandaag niet bij zijn :(. Gisteravond had ik last van mijn darmen en vannacht ben 

ik opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig zijn er mensen bereid gevonden om jul lie presentaties te 

beoordelen.
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3.3.2. Voorbereidende planning en hulpmiddelen  

a. Checklist 

 
 

1 Uitgaan van 38 studenten 3e jaars van ma/mvr 8 groepen elk groepje mag 1 telefoon meenemen wifi

Plus eigen laptops!

17 studenten 1ste jaars op vrijdag Liefst ook beetje scheidingswandjes tussen groepen. (beetje kantoor feeling)

Schieiding kan ook met stoelen op tafels gecreerd worden.

Lunch? Moeten studenten geen brood meenemen? Elke dag lunch wel erg tof

2 Kunnen we nog wat detail gegevens krijgen

Artikel SKU gegevens voor Warehouse Dag

Transport orders Transport Dag Orders, liefst in CSV bestand… deze kunnen we anoniem maken.

3 Kunnen we nog wat meer detail gegevens krijgen

van transport orders van en naar overflow locaties? Naar dealers

4 Kan jij Stijn Ooijen en of Didier aftrappen op maandag?45 min max

5 Hebben jullie een Sales Managers die een beetje kan vertellen hoe het in werkelijk loopt met een nieuwe klant van ID? 30 min max

6 Trainings coordinator: Kunnen we leerlingen (alleen die willen) gedurende de dagen een (refresh) heftruck training laten geven? (do aspect belangrijk)

Ron Bruijns praatje dinsdag ochtend?

7 Quality: Kan jij vertellen wat er heden ten dagen op kwaliteitsgebied bij ID speelt?  30 min

Gijs Smidt praatje dinsdag middag?

8 Dag 3… met 8 groepen willen we langs de logistiek processen. Kan dat ?

9 Printer beschikbaar op messionine (uitprinten docs?)

papier

10 Kan de echte directeur van Kawasaki vrijdag komen naar de pitches?

zou wel erg leuk zijn

Motor 
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b. de game 

 

 

Doel: Studenten ervaringen meegeven die ze missen op school, maar nodig hebben in het werkveld

(of samenleving),zodat ze moeiteloos de arbeidsmarkt in kunnen stromen, of onze samenleving

kunnen betreden met vertrouwen in hun eigen mogelijkheden

Doelgroep: Managers Transport en Logistiek 3e jaars competenties: uitdagingen aannemen

omgaan met budget

Duur: 5 dagen kritisch op eigen handelen

9:00 tot 16:00 9:00 inloop, 9:30 start proactief

kwaliteitsbesef

Groepen: 6-8 deelnemers per groep efficient en effectief werken

maximaal 50 deelnemers creatieve oplossingen bedenken

33 van ROC Tilburg 33 gezamenlijke bedrijfsdoelen bereiken

5 van ROC Nijmegen 5

5 van ROC Den Bosch 0

38 5 per groep 7,6 <<8 GROEPEN>>

Groep verdeling: Elke groep: Operations Manager Warehouse Manager (groepen zelf bepalen)

Finance Manager Transport Manager 

Begeleiding: Spelleider Mark Dubbeld Sjoerd van den Langeberg Alfons Heerink

Coach Horst Streck Nijmegen Curio

Elke dag: Checkin/dagopstart----- Checkout/dagafsluiting

Beloningssysteem: Budget 10.000 euro

Poker fishes (beloningen)



55 
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c. Curio 

 

Curio/ ROC West Brabant zou graag ook willen 
deelnemen. 

      

Dit jaar in beperkte mate. Maar komende jaren 
intensiever. 

      

Momenteel hebben ze alleen 14 1ste jaars studenten 
MTL. 

      

            

Plan/Vraa
g is: 

Op vrijdagochtend moeten de 3e jaars studenten werken aan de voorbereiding van hun pitch.  

  
Is het goed als we vrijdag ochtend 14 jaars studenten van Curio ontvangen. 

  

  
Een korte rondleiding 
geven. 

       

  
3, 1ste jaars studeten van ROC Tilburg kunnen onder begeleiding van Mark Dubbeld 

 

  
ook nog een mini game doen (Magazijninrichtingsspel, LEGO). Van 1 uur. 

  

  
In de middag willen we de 14+3=17 … 1ste jaars studenten als publiek voor de pitches van de 3e 
jaars.             

Vraag aan 
ID is: 

Zouden we deze ook nog een rondleiding op vrijdag bij jullie kunnen en mogen 
ontvangen? 
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d. Verhaal 

  
De klant 
Kawasaki 

             

                

 
VERHAALLIJN 
2020 

             

                

 
Voor onze klant Kawasaki leveren wij Motorfietsen, Jetski’s, Quat’s en ATV’s aan diverse distributeurs binnen Europa.  

   

 
Deze distributeurs leveren deze producten aan dealers die het vervolgens aan de consumenten verkopen. 

    

 
Wij doen dit vanuit ons pand in Tilburg waar Kawasaki ongeveer 20.000 M2 in gebruik heeft. Motoren ontvangen wij via boot (container) vanuit o.a. Japan 
en Indonesië.  
De verkoop van motoren kent een duidelijk seizoenspartoon, dwz consumenten kopen traditioneel in het voorjaar een nieuwe motor. 

 

 
Dit betekent dat wij voorafgaand aan dit voorjaar alle distributeurs moeten voorzien van voldoende voorraad.  

    

 
Deze uitlevering vindt plaats gedurende Feb, Maart, April. Om voldoende uit te kunnen leveren moeten wij natuurlijk voldoende voorraad in ons bezit 
hebben.   
De voorraad opbouw bij IDL vindt plaats gedurende de maanden November, December en Januari.  

     

 
Er wordt dan zoveel voorraad vanuit Azië naar Nederland gestuurd dat de 20.000M2 opslag capaciteit niet voldoende is.  

   

 
Er moet dus tijdelijk een overflow locatie worden gezocht en ingericht. 

        

                

 
Werken met een overflow levert allerlei logistieke uitdagingen op: 

        

1 Hoe richt je je projectgroep in? 
           

2 Hoe zorg je voor dat je ́ kwaliteit´ gaat leveren? 
          

3 Hoe ga je de ́ warehouses´ inrichten? 
           

4 Hoe ga je het ́ transport´ inrichten? 
           

5 Hoe ga je je plan aan de kant presenteren? 
          

 
Kortom een mooi praktisch vraagstuk waarin allerlei soorten logistieke aspecten aan bod komen. 

     

                

 
Beloningssysteem 
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1 Vertrouwen, hoe goed komt jullie team over in het vertrouwen winnen van de klant. 

     

 
2 Financieel, hoe goed hebben jullie de financien op 

orde 

        

                

 
3 Poker fishes, extra beloningen die je op het eind van de dag kan omzetten naar 

geld/budget 
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e. Overview Logistiek 
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f. Kwalificatie dossier….. 
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g. DAG 1 

 

Dag: 1 THEMA: ORGANISATIE
Datum: Maandag 20 januari

Locatie: ID Logistiek

Om het logistieke vraagstuk van kawasaki te kunnen invullen moet je werkgroep een strak plan hebben. 

Luister goed hoe dit in de praktijk gaat en maak jullie eigen plan

Tijdlijn Wie? ID
 

RO
C Ti

l

RO
C n

ij

Wat? Items:

09:00 Stijn Ooijen x Check-in

09:30 Kennismaking ID TAPA A, Value, innovatie, bedrijfsregels

Globale rondleiding

Toestemming geven voor publicatie beeldmateriaal

10:30 Video

10:45 Verhaal lijn Kawasaki

Mark Dubbeld x Uitleg spel Game principes

Uitdelen geldkistjes

Teamvorming

11:00 Sjoerd? x Uitleg eind pitches

12:00 Pauze

13:00 Sales man ID ? x Hoe komt klant plan tot stand

Zelfstandig werken x x Plan van Aanpak maken Bestaande situatie, onderzoek klant, investeringsplan

15:00 Checkout x Korte briefing eind resultaat per groep

Financiele afrekening

Dagresultaat

Motor  

X 

Motor  

X 
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h. DAG 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dag: 2 LEAN/ KWALITEIT
Datum: Dinsdag 21 januari

Locatie: ID Logistiek

Kawasaki vindt kwaliteit zeer belangrijk. Voor jullie de test of jullie genoeg kwaliteitsvaardigen hebt en verwerk in jullie 

plan/pitch van hoe jij de kwaliteit van het logistiek proces van Kawasaki gaat borgen.

Tijdlijn Wie? ID
 

RO
C Ti

l

RO
C n

ij

Ver
bee

te
n In

st
itu

ut

Wat? Items: Wie ? ID
 

RO
C Ti

l

RO
C n

ij

Ver
bee

te
n In

st
itu

ut

Wat? Items:

09:30 Mark Dubbeld x Check-in x

Ron Bruijns x Algemeen verhaal over kwaliteit bij ID max 20 min

RONDE 1

Ruud x SPEL 1 5 S Sjoerd x Ruud focus op Quality Tools, met lean escape room

x Visueel x

x SPEL 2 Management x Sjoerd meer focus hoe creeren je nu echt qualiteits beleving op je werkvloer

x Verspillingen x  mischien bijv.. Studenten zelf hun KPI borden van `Kawasaki´ creeren

x SPEL 3 PDCA x of studenten zelf hun kwaliteits check ronde checklist voor operatie Kawasaki schrijven

x x

12:00 Pauze

Gijs Smid x Operationele Kwaliteit bij ID max 20 min

RONDE 2

13:00 Sjoerd x Ruud x SPEL 1 5 S

x x Visueel

x x SPEL 2 Management

x x Verspillingen

x x SPEL 3 PDCA

x x

15:00 Checkout x Korte briefing eind resultaat per groep

Financiele afrekening

Dag winnaar

Beloningen, tijd om te ontsnappen uit room! bij Ruud

welk product overtuigd de directeur van kawasaki het meeste dat jullie de kwaliteit op jullie overflow locatie gaan beheersen? bij Sjoerd

Motor  

X 

Mot

or  X 
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i. DAG 3 

 

 

Dag: 3 THEMA: WAREHOUSING/ MATERIAL MANAGEMENT
Datum: Woensdag 22-januari

Locatie: ID Logistiek Kawasaki wil een beheerst warehouse proces. Aan jullie de opdracht om het warehouse systeem in 1 dag in te richten.

Tijdlijn Wie? ID
 

RO
C Ti

l

RO
C n

ij

Real
 T

im
e 

So
lu

tio
ns

Wat? Items:

werkstudent van Jeff Christoph Thureau

09:00 Check-in

Rondleiding langs logsitieke processen x x x x 5 groepen, elk station iemand

Spreker WMS bij ID x

Uitleg WMS challange x

12:00 Pauze

13:00 opdracht 1 x bijboeken/verplaatsen

opdracht 2 x check/analyse

opdracht 3 x controleur

opdracht 4 x sample koerier

opdracht 5 x controle

opdracht 6 x homogene pallets/ verzendlocatie

opdracht 7 x pitch voorbereiden

opdracht 8 x webshop

opdracht 9 x

15:00 Checkout x Korte briefing eind resultaat per groep

Financiele afrekening

Dashboard

Motor  

X 



64 
 

j. DAG 4 

 
 

Dag: 4 THEMA: TRANSPORT/ FYSIEKE DISTRIBUTIE
Datum: Donderdag 23-januari

Locatie: ID Logistiek Kawasaki wil een beheerst transport proces. Aan jullie de opdracht om het transport systeem in 1 dag in te richten.

Tijdlijn Wie? ID
 

RO
C Ti

l

RO
C n

ij

Bum
bal

Boost
lo

gic

Buas
Wat? Items:

Werkstudent.  Shadi el Shali

09:00 Check-in

Stijn Vos x Demo Bumbal Boost Logix? 

Transport specialist ID x Hoe loopt transport van en naar overflow en naar dealers?

Uitleg TMS challenge ? ?

12:00 Pauze

13:00 Jan van Elderen x The potentential impact of Gamification Elements on the acceptance of 

technology in the context of education.

Adressen aanmaken ? ? opdracht 1

Activiteiten aanmaken ? ? opdracht 3

Zones toevoegen ? ? opdracht 4

Plannen ? ? opdracht 5

Track en Trace ? ? opdracht 6

15:00 Checkout x Korte briefing eind resultaat per groep

Financiele afrekening

Dag winnaar

Motor  

X 
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k. DAG 5 

 
 

Dag: 5 THEMA: TRANSPORT/ DAY-D / PITCH DAG
Datum: Vrijdag 

Locatie: ID Logistiek

Je hebt nog 1 ochtend om de pitches voor te bereiden. Vanmiddag komt de directeur van Kawasaki en hij wil dan jullie plan 

horen. Overtuig hem.

Tijdlijn Wie? ID
 

RO
C Ti

l

RO
C n

ij

Alle
 b

etr
okk

en e
xt

er
nen

Wat? Items: Tijdlijn Wie? ID
 

Curio
RO

C Ti
l

Wat? Items:

09:00 check/in 09:00 Check-in

studenten bereiden pitches voor 09:30 Stijn Ooijenx x Kennismaking IDTAPA A, Value, innovatie, bedrijfsregels

Globale rondleiding

Toestemming geven voor publicatie beeldmateriaal

11:00 financiele afrekening 11:00 Spel begin

12:00 12:00 Einde spel

13:00 intro pitches 13:00

13:10 pitch 1 13:10

13:20 pitch 2 13:20

13:30 pitch 3 13:30

13:40 pitch 4 13:40

13:50 kleine pauze 13:50

14:00 pitch 5 14:00

14:20 pitch 6 14:20

14:30 pitch 7 14:30

14:40 pitch 8 14:40

14:50 Bepalen prijsuitreiking Directeur Kawasaki 14:50

15:00 borrel 15:00

15:00 15:00

Pitch commissie: ntb.

Het zou mooi zijn als de directeur van Kawasaki 

hier bij aanwezig kan zijn.

14 Leerlingen Curio, in ochtend mini rondleiding, 

daarna mini Lego spel, begeleid door 1ste jaars 

studenten ROC Tilburg, in middag zijn ze publiek 

bij pitches

Motor  

X 

Motor  

X 

Motor  

X 
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3.3.3. De game: sfeerimpressie 

Eerstejaars studenten beoordelen derdejaars 
studenten! 
 
Eerstejaars studenten Logistiek en mobiliteit van Curio beoordelen pitches derdejaars studenten 
Transport en Logistiek van ROC Tilburg en ROC Nijmegen in het kader van een logistic game. “Dat 
was heel stoer en leerzaam!” aldus de studenten.
 
TOP-Traject 
“In het kader van een TOP-traject (Talent 
Ontwikkel Programma) werden eerstejaars 
studenten Transport en Logistiek, op de laatste 
dag van de game, uitgenodigd bij één van de 
grotere logistieke bedrijven van Nederland” 
zegt Mark Dubbeld, mede-organisator van de 
Logistic game. “Derdejaars studenten kregen 
van de directeur van een heel groot en bekend 
motorenmerk de opdracht om hun, een week 
lang, te helpen met een uitdagend logistiek 
vraagstuk. Ze moesten een oplossing bedenken 
en deze op de laatste dag aan een 
professionele jury Pitchen”  verteld Mark 
verder. 
 
Lego-game spelen 

 
“Eerst gingen we aan de slag met een Lego-
game” Verteld Anne van Tilo, eerstejaars 
student Transport en Logistiek bij Curio. “We 
kregen de opdracht om een Warehouse zo 
effectief mogelijk in te richten. Het leukste was 
wel dat de spelleiders van deze game 
studenten van ROC Tilburg waren. Veel leuker 
en spannender dan docenten” lacht Anne en 
geeft een knipoog. 
 
PItches beoordelen 

“Na het spel kregen we een interessante 
rondleiding met een lekkere lunch. Daarna 
moesten wij de pitches van de derdejaars 
studenten beoordelen” verteld Thor van 
Gaans, ook student Transport en Logistiek bij 
Curio. “We hadden van tevoren een workshop 
‘criteria maken en hoe beoordeel je’ gehad. 
Daarin hebben we geleerd hoe je kan 
beoordelen op proces, product en pitch en dat 
konden we goed gebruiken”. 
 
Stoer! 

 
“Eerst kwamen de studenten bij ons een pitch 
geven en daarna gingen ze naar de 
professionele jury” verteld Anne weer. “Bij ons 
oefende ze en kregen de studenten feedback. 
Hahaa, ze waren best wel zenuwachtig. 
Eerstejaars studenten geven feedback op 
derdejaarsstudenten, hoe stoer is dat” grinnikt 
Anne. 
 
TOP 3 
“Aan het einde moesten we een top 3 maken” 
valt Thor weer in. “En ja, onze top 3 was 
ongeveer hetzelfde als die van de professionele 
jury. Daar kregen we complimenten over. Maar 
het allermooiste was dat we ook complimenten 
kregen van de derdejaars, omdat ze veel aan 
onze feedback hadden gehad. Onze feedback 
hadden ze verwerkt in de presentaties die ze 
gaven voor de professionele jury. Kijk daar doe 
je het voor!” besluit Thor trots. 
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3.3.4. wat vinden de studenten ervan 

 

Er hebben 36 studenten deelgenomen aan de game, 30 hebben de vragenlijst ingevuld.  

 
 

 

 

Elke dag is door studenten beoordeeld. Per dag zijn de meest gemaakte opmerkingen:
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3.3.6 Wat vinden docenten ervan? Verbetersuggesties? Adviezen? 

Doel van de evaluatie is a) verbeteren van de serious game voor een volgende versie van 

Distribution Mayhem en b) het formuleren van adviezen voor mensen die bezig willen gaan 

met gamification van het onderwijs.  Tijdens de evaluatie op maandag 3 februari is vooral tijd 

besteed aan het tweede doel, het formuleren van adviezen.  

Studentevaluatie 

Er is een aparte online studenten evaluatie gehouden: zie hiervoor de vorige paragraaf.  

Docentevaluatie DB 2.0 

1. Nog meer individuele taken bij ‘laptop-challenges’, anders zijn er hoogstens twee 

mensen aan werk.  

2. Minder vol programma: meer lucht (vooral op de maandag 

3. Dag 1: Doel van PVA moet helder zijn, of duidelijk maken waarom het ‘vaag’ is  

4. Studenten altijd voucher laten inleveren, bij elke vraag. Ofwel, docenten neem het 

spel serieus en houd je aan de spelregels.  

5. Elke dag ‘speels’ reflectiemoment inbouwen, zoals bij lean escaperoom 

6. Professionaliseren, gamificeren Bumbal verhaal (nu meer verkoopverhaal) 

7. Gastvrijheid van ID Logistics was super; de vergaderzalen als speelruimte waren 

minder 

8. De inzet van externe gastsprekers was top; tegelijk ook beperkt houden 

9. Idee: oefeningen voor stretchen en gebruik alle kennis (ook van buiten school) 

Adviezen: zie ook het artikel van Machiel Wetselaar in dit compendium. 

De onderstaande adviezen zijn bedoeld voor mensen die aan de slag willen met gamification 

van een deel van het curriculum. In het algemeen zullen dit docenten zijn met een meer dan 

gemiddelde interesse in gamification. 

1 Vooraf – in je hoofd 

Neem het zelf meer dan serieus 

Beantwoord de vraag: welk spel wil JIJ spelen met studenten? Waar word jij enthousiast van?  

Ga vooral DOEN!  Fouten maken moet. Reserveer gewoon een week voor PV1 (voor april)  

Leg de lat hoog qua duur (2 blokken worden 2 weken) en de uitvoering (beleving / kwaliteit tot 

in detail goed verzorgd). Game van 1 week is minimum; wil je ook aan teamontwikkeling doen 

dan is substantieel meer tijd nodig.  

Je team zal niet direct net zo enthousiast zijn als jij. Benoem van tevoren beren, zorgen en 

belemmeringen die je collega’s waarschijnlijk zullen noemen als je zegt dat met gamification 

aan de slag wil. En bedenk vervolgens zelf alvast oplossingen/antwoorden, zodat je ze een slag 

voor bent. 

Leef het spel: beleving is alles. Zorg dat alles klopt tot in detail 

Bepaal of je alleen met je eigen school of met meerdere scholen wil gaan spelen. Beide opties 

hebben voor- en nadelen. Bepaald ook of je met een bestaande klas of uitsluitend Top-student 

wil spelen 
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2 Hoe zet je het op de agenda en hoe zorg je voor commitment?  

Laat ‘gamification’ agenderen bij op zoveel mogelijk niveaus op zo veel mogelijk plekken, zodat 

je een ‘pull’ creëert. Bij je team, academie of school. Zorg ervoor dat je aan de goede tafels zit 

of zorg ervoor dat je ambassadeurs op de goede niveaus krijgt en houdt.  

Zorg vervolgens voor support door de top en binnen je team: bedenk hoe!  

 

Acties die helpen bij overtuigen of commitment Docenten 
team 

Directie 

Studenten laten vertellen over hun ervaringen  X x 
Laten ervaren, zelf laten gamen, onder vermomming 
van bv ‘motivatie van studenten’ 

X X 

Beroep doen op frustratie docent, nml 
ongemotiveerde studenten  gamification = 
oplossing 

X  

Zoeken naar ‘haakjes’ bv subsidiegelden, agenda 
onderwijsinspectie, strategie school,  

 X 

Geef ze een rol X x 

KD afchecken op hoofdlijnen X  

Toetsing gebeurt op veel momenten  (fiches)    
 

3 Voorbereiding 

Stel een designteam samen van studenten, enthousiaste collegá’s, vreemden en gamification 

deskundigen (gamifier). Niet het gebruikelijke, operationele team. Zorg voor cocreatie. 

Voorkom een oneman show, zoek mede-eigenaren.  

Maak een betekenisvolle casus, challenge, epis story 

Laat studenten onderdelen bedenken 

Organiseer een buddy voor jezelf van buiten team waarmee je kan sparren over gamification. 

Behoefte Eric: bewaker spelprincipe, coach van de coach 

Regel een vette ruimte in de praktijkomgeving 

Schakel deskundigen, experts in voor content.  

Laat collega-docenten een game op een specifiek onderwerp bedenken. 

Zoek samenwerkingspartners in het werkveld.  

Laat ervaringen van eerder gespeelde games delen (=leren) met designteam 

Doe alvast een roosterverzoek voor 1 april 

Check de game op de 8 drijfveren van gamification www.yukaichou.com 

Bouw ‘speelse’ reflectiemomenten in, bv maak een spel, of een quiz  

Laat andere studenten een (klein) spel laten die ze willen spelen 

Doorleef zelf het spel. Maak zelf het draaiboek. Regel zelf externen.  

Houd je programma luchtig: beperk het aantal onderwerpen en gastsprekers 

http://www.yukaichou.com/
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4 Spel spelen 

Neem zelf de rol als spelcoach: jij zit er het beste in, jij hebt het spel al meermalen gespeeld in 

je hoofd. Houd je aan je rol als coach. Ga niet de rol van vakexpert spelen: regel expertise 

Geef collega’s een rol in de game als expert, maar instrueer ze vooraf goed (bv over juist 

gebruik fiches). 

Neem elke dag tijd voor een ‘speels’ reflectiemoment waarop terug gekeken wordt op de dag. 

Laat wel de resultaten zien, maar benoem geen dagwinnaar 

Maak de eindtijd flexibel, afhankelijk van hoe het gaat, de sfeer en energie in de groep.  

Zorg dat studenten Iedere dag andere gezichten zien. 

Pauzetijd = speeltijd 

Wees altijd positief zijn: wel belonen en feedback geven, niet straffen 

5 Verbeteren & borgen 

Spelcoach: oefenen, oefenen, oefenen 

Gelaagd leren: spel laten spelen door 3e jaars, 4e jaars meehelpen met bedenken en 

voorbereiden 
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4. Gamificatie: te onderzoeken vragen op weg naar een Multi Viable Platform? (Machiel 

Wetselaar, Horst Streck, Dorien Verdier, Rene Savelsberg) 

 

Achtergrond 

De afgelopen 2 jaar is in het ontwikkelatelier Logistic Gamer van kennispact mbo brabant  (met 

deelname van ROC Tilburg, ROC West Brabant / Radius College - Curio, Summa College, ROC 

Nijmegen, SintLucas, Avans, De Leijgraaf) gewerkt aan het gamificeren van een deel van het 

curriculum van de MBO opleiding Logistiek Manager. Dit heeft geresulteerd in een pilot van 

een week met een eindexamenklas van het ROC Tilburg in januari 2019. En in een 2e plilot 

waarbij ook eerste jaars van Curio betrokken waren en 3e jaars van RC Nijmegen. Zowel 

studenten, de docentbegeleiders als de betrokken opleidingen waren unaniem uitermate 

positief over de ervaringen gedurende deze week.  

Bij de evaluatie van de pilots is uitvoerig gesproken over de wens om deze game verder uit te 

bouwen voor en uit te rollen in soortgelijke opleidingen. En over de enorme potentie die 

gamification biedt voor andere opleidingen. Tegelijk werd onderkend dat de ontwikkeling en 

begeleiding van de pilot redelijk wat tijd heeft gekost en dat opschaling uitsluitend kan 

plaatsvinden als dit efficiënter gebeurt. 

Wij hebben het idee opgevat om een platform te creëren waarmee (grote delen van) 

onderwijs-programma’s op efficiënte wijze kunnen worden omgezet naar ‘educational games’. 

Dit platform bestaat uit de volgende elementen: 

 Curriculum omvormer. Het omzetten van bestaande onderwijsonderdelen naar 

‘challenges’.  

 Story generator. Het creëren van een betekenisvolle verhaallijn om de challenges met 

elkaar te verbinden, met ondersteunende video’s 

 Framework (webbased) waarin challenges kunnen worden geïntegreerd in de story en 

die gamecoaches (docenten) en spelers (studenten) ondersteunt bij de voorbereiding 

en de uitvoering van de game, bijvoorbeeld bij het duidelijk maken van progressie en 

feedback. Het framework knoopt de output van de curriculum omvormer en story 

generator op logische wijze aan elkaar.  Data worden geregistreerd en als motiverende 

informatie teruggegeven.  

 Ondersteuning gamecoaches. Van de docenten wordt verwacht dat zij een totaal 

andere rol aannemen tijdens de game, dan die voor de docent gebruikelijk is. Via een 

training en de digitale gamecoach krijgen ze kennis over spelprincipes en 

speeltechnieken en oefenen zij met de rol van gamecoach. Hierbij is persoonlijke 

begeleiding nodig, de gamecoach biedt geheugensteun.  

 Spelmateriaal. Voor een goede spelbeleving is het juiste spelmateriaal cruciaal. 

Om hierin een volgende stap te zetten op weg naar dit platform moeten we komen tot een 

minimal viable product (MVP) van dit platform en dit gaan bouwen. Testen zal dan plaats 

vinden in volgende games. Voordat we hiermee kunnen starten zal er eerst vooronderzoek 

gedaan moeten wroden naar de ontwikkelingskosten van dit MVP.  Het vooronderzoek moet 

o.a. antwoord geven op de volgende vragen:  

1) Curriculum omvormer 

a) Hoe ziet het proces er uit van het omzetten van (grote delen van) een 

onderwijsprogramma naar challenges? 
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b) Wie zijn er betrokken bij dit proces? 

c) Hoeveel uren kost dit naar verwachting? 

2) Story generator 

a) Hoe ziet het proces er uit van het genereren van een betekenisvolle verhaallijn? 

b) Wie zijn er betrokken bij dit proces? 

c) Hoeveel uren kost dit naar verwachting? 

3) Framework (webbased) 

a) Welke functionaliteiten heeft het framework minimaal en ideaal? 

b) Welke partijen kunnen dit framework bouwen en welke lijkt (waarom) de meest 

geschikte?  

c) Hoeveel uren kost het om dit technisch platform te bouwen? Wat zijn de kosten?  

4) Spelmateriaal 

a) Welke spelmateriaal is minimaal en ideaal nodig bij het spelen van een game met x 

studenten gedurende y weken? 

b) En wat zijn de bijbehorende kosten ongeveer?   

5) Kosten en baten  

a) Hoeveel kost het voor een school ongeveer om x uren / weken van een 

onderwijsprogramma te laten omzetten naar een game? En hoeveel kost de 

begeleiding (gamecoach) per week? 

b) Welke baten zijn er voor wie als (een groot deel van) een onderwijsprogramma wordt 

omgezet naar een game?  

6) Doorontwikkeling en organisatie 

a) Welke partijen kunnen dit platform doorontwikkelen en ‘uitrollen’ bij MBO’s? En welke 

partij(en) biedt de grootste kans op succes (hoge adaptiegraad, betaalbaar, snel, 

continuiteit)?  

b) Welke manieren zijn er om de doorontwikkeling en exploitatie van dit platform te 

financieren? En welke manier lijkt het meest haalbaar?  

We hopen dat we in deze ontwikkeling antwoorden ontwikkelrichtingen  kunnen vinden 

op dergelijke vragen. Pas dan is de ontwikkeling naar verankering van Gamificatie in mbo 

curricula mogelijk. 
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5. Designteam Gamification3 

Onderdeel van het bestuursakkoord van OCW met de MBO raad van 2018 – 2022 is het 

inrichten van twee onderzoekswerkplaatsen in het mbo. Eén van de twee is de 

onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren in het mbo. Hierin participeren de Tilburg 

University, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de mbo scholen 

Mediacollege Amsterdam, RijnIJssel, Graafschap College, Summa College en de Leijgraaf 4.   

De onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict is opgezet rond de body of 

Knowledge van het lectoraat leren met ict van het Centre of Expertise van de HAN van 

lector Marijke Kral. Het is een NRO gesubsidieerd project waarin vragen uit de praktijk 

door designteams gestructureerd aangepakt worden tot en met antwoorden die 

geïmplementeerd kunnen worden in de klas. (zie www.owpict.nl )   

Eén van de themagroepen van de Community of Practice gepersonaliseerd leren en ict, 

een door OCW gesubsidieerd project, houdt zich bezig met Blended Learning. Zij heeft 

een didactische waaier en een leergang blended learning ontwikkeld en werkt aan een 

game in escaperoom vorm om de waaier en de leergang breder onder mbo docenten 

onder de aandacht te brengen. (zie www.lerenenict.nl )   

Een designteam van de Leijgraaf, roc Nijmegen en Curio start in 2020 – 2021  een 

designteam Gamification. Daarin worden opgedane ervaringen van de drie scholen en de 

opbrengst van het gamification project ‘Logistic gamer’ meegenomen. Ook wordt daarin 

samengewerkt met andere partijen in Nederland die met Gamification bezig zijn, onder 

ander de Community of Practice gepersonaliseerd leren en ict.  

Naast het feit dat ‘Logistic gamer’ verder uitgebouwd gaat worden in een curriculum voor 

logistiek wordt dus gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van gamification in het 

mbo.   

 

 

                                                                 
3 Zie o.m. : blz 47 van https://www.kennispactmbobrabant.nl/sites/default/fi les/2020-

01/opbrengst%20WG%20CV.pdf  
4 Anders dan de academische werkplaatsen in het PO en VO hebben in de onderzoekswerkplaatsen de 
mbo scholen de lead; penvoerder van deze onderzoekswerkplaats is de Leijgraaf.  

http://www.owpict.nl/
http://www.lerenenict.nl/
https://www.kennispactmbobrabant.nl/sites/default/files/2020-01/opbrengst%20WG%20CV.pdf
https://www.kennispactmbobrabant.nl/sites/default/files/2020-01/opbrengst%20WG%20CV.pdf

