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1. Inleiding
In het afgelopen decennium is het gebruik van virtuele werelden in het onderwijs flink
toegenomen (1). Tot voor kort ontbrak er een goed overzicht over, evenals inzicht in de do’s
and don’ts bij de inzet van virtuele werelden in het onderwijs. Hierdoor bestond het risico
dat telkens opnieuw het wiel werd uitgevonden, en men keer op keer dezelfde valkuilen
tegenkwam. Als initiatieven opgestart werden in een virtuele omgeving bestond bovendien
het risico dat ze na één keer niet meer gebruikt werden.
In een eerder onderzoek (2) is daarom kennis ontwikkeld waarmee docenten en
onderwijsmanagers verantwoorde keuzen kunnen maken om virtuele werelden wel of niet
in te zetten voor hun onderwijsdoelen. In dat onderzoek is op retrospectieve wijze aan de
hand van reeds bestaande onderwijsinitiatieven in Second Life (SL) een checklist opgesteld
van ontwerpcriteria waarmee rekening moet worden gehouden wanneer men SL met
succes voor bepaalde onderwijsdoelen wil inzetten (zie tabel 1).
Aan de hand van deze checklist is nu nieuw onderwijs met Second Life ontwikkeld. Hiervoor
werd in Second Life een 3-dimensionaal Triviantspel ontworpen. Op zeer eenvoudige wijze
kunnen docenten hun theorievragen met antwoorden in deze online game inbrengen. De
studenten kunnen vervolgens samen op een speelse manier op afstand en op een tijdstip
dat hun schikt, oefenen met theorievragen van hun opleiding. Zo kunnen zij zichzelf
diagnostisch toetsen op hun parate basiskennis. Het leerproces van de studenten wordt
versterkt door de onderlinge dialoog over de leerstof naar aanleiding van de gegeven
antwoorden (“In-World” via hun avatars).
In de huidige studie wordt onderzocht of door toevoeging van dit nieuw ontwikkelde
onderwijs in SL betere en wellicht andere leerprestaties worden bereikt dan met alleen het
bestaande onderwijs. In de vorige studie (2) werd alleen bij docenten nagegaan wat de
eventuele meerwaarde van SL in het onderwijs is, en wat de grondslagen voor die meerwaarde zouden kunnen zijn. In de huidige studie wordt dit bij de studenten nagegaan. Net
als in het eerdere onderzoek worden de meerwaarde en de grondslag voor de meerwaarde
gecategoriseerd volgens het model van Ryan & Deci (3) (zie figuur 1). Volgens deze theorie
bestaat de meerwaarde van virtuele werelden in het onderwijs uit:
1) betere leerprestaties,
2) meer diepgaand leren en
3) meer gevoel van welzijn en daardoor minder studieuitval.
De grondslagen voor die meerwaarde worden gevormd door:
a) relatedness, ook wel ‘presence’ genoemd (de ervaren interactie met medestudenten
en de docent,
b) control (de ervaring van meer autonomie en zelfsturing) en
c) competence (het gevoel van de student dat hij/zij de opdrachten aan kan).
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Tussen grondslagen en meerwaarde functioneert intrinsieke motivatie als mediator. Naast
de checklist van ontwerpcriteria functioneert in deze studie ook dit model van Ryan en Ceci
als uitgangspunt voor de vraagstelling. Die vraagstelling luidt:
Heeft toepassing van het Triviantspel in Second Life in onderwijs ontworpen
volgens de ontwerpcriteria uit tabel 1 meerwaarde in de zin van de SelfDeterminationtheorie van Ryan en Deci, en is die eventuele meerwaarde
verklaarbaar uit de grondslagen en mediator die in deze theorie een rol spelen?

Grondslagen

Mediator

Meerwaarde

Figuur 1 : Meerwaarde, grondslagen en mediator bij het gebruik
van virtuele werelden in het onderwijs volgens de
Self-Determinationtheorie van Ryan & Deci (3).
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Tabel 1
Checklist van ontwerpcriteria voor docenten en onderwijsmanagers
die overwegen SL voor onderwijsdoelen in te zetten.
Didactische ontwerpcriteria
1. Kies onderwijsactiviteiten waarbij de sociale interactie in SL duidelijk meerwaarde heeft
boven het gebruik van andere (onderwijs)media.
Bijvoorbeeld de 7 onderwijsactiviteiten uit de vorige studie (2).
a) Samenwerken en participeren: co-creatie = ontwikkelen + resultaat presenteren
1. Oefenen vaardigheden (bijv. in simulaties, rollenspelen,
identiteitsverkenningen);
2. Leerstof bekijken (bijv. SL als medium, interactie van avatars, simulatie,
visualisatie);
3. Bouwen;
4. Massa-evenementen organiseren;
5. Tentoonstelling organiseren.
b) Sociaal netwerken en “learning-communities” vormen: ontmoeten
6. Ontmoeten als katalysator van een leerervaring (bijv. leren van een vreemde
taal door in SL“native speakers” te ontmoeten);
c) Leerproces door contact student-student, student-docent
7. Studentbegeleiding (bijv. intervisie, supervisie, studieloopbaanbegeleiding).

2. Bepaal of SL geschikt is voor de beoogde doelgroep studenten.
Wellicht is SL meer geschikt voor bepaalde typen docenten en studenten:
• met visueel-auditieve doceer-/leerstijlen. Voor goed onderwijs moeten mensen
via meerdere zintuigen gestimuleerd worden. SL is sterk in het visuele. Dit zou bij
de huidige student passen.
• met ICT-vaardigheden en daarbij ook affiniteit voor ICT. Wellicht dat deze
doelgroep door ICT-gebruik voor privé-doeleinden (bijv. gaming) ook
gemakkelijker plezier en leren kan combineren.

3. Investeer in een goede inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van de didactiek.
4. Richt een goede SL-omgeving in aangepast aan het didactisch ontwerp.
5. Sluit aan bij de doelen van het onderwijs
6. Bewaak de onderwijsdoelen tijdens de uitvoering.
7. Zorg voor goed gestructureerde opdrachten.
8. Zorg voor goede feedback en toetsing.
9. Hanteer duidelijke gedragsregels.
10. Monitor de kwaliteit van het onderwijs in SL en stel het op grond daarvan bij.
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Tabel 1 (vervolg)
Checklist van ontwerpcriteria voor docenten en onderwijsmanagers
die overwegen SL voor onderwijsdoelen in te zetten.
Organisatorische ontwerpcriteria
11. Zorg voor betrokkenheid van het management.
12. Zoek aansluiting bij het beleid van de opleiding, afdeling of instelling.
13. Creëer draagvlak en betrokkenheid bij collega’s (o.a. met PR-activiteiten).
14. Beperk de gevreesde risico’s van het gebruik van SL.
Manieren om gevreesde risico’s (bijv. pedofilie/sex) te beperken:
• De toegang tot het initiatief beperken tot de deelnemers, om storende
invloeden van buiten te beperken.
• Privacyinstellingen gebruiken binnen SL, zodat gesprekken niet zijn af te luisteren
en er niet gestoord kan worden.
• Gebruik van het SL-alternatief OpenSim. Dat is te installeren op het eigen
netwerk, zodat het is afgeschermd van de buitenwereld

15. Neem het beeld weg dat het gebruik van SL te veel tijd kost.
Manieren om het beeld weg te nemen dat een SL-initiatief veel werk kost:
• Een goed voorbereide demo geven en zo visueel te maken wat er mogelijk is;
• De betrokkenen vertellen hoe het precies moet;
• Zorgen dat er niet veel voorbereiding meer nodig is (door al ontwikkelde
materialen aan te bieden).

16. Investeer in deskundigheidsbevordering van de deelnemers aan de SL-activiteit.
17. Maak duidelijke afspraken over de manier van werken tijdens de voorbereiding en uitvoering van de SL-activiteit.
18. Verzeker je van de medewerking van ICT-ondersteuners.
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2.

Opzet van het onderzoek

2.1

Onderzoeksobject en onderzoeksdesign

Het 3D-Triviantspel in Second Life was voorafgaand van het onderzoek ontwikkeld en werd
op het moment van het onderzoek door drie opleidingen periodiek gebruikt in het
onderwijs. Het betrof de opleidingen Afstandsonderwijs Lerarenopleiding Voortgezet
Onderwijs sectie Nederlands (LVO-NL), Voltijdonderwijs Opleiding Verpleegkunde en
Voltijdonderwijs Opleiding Logopedie. Bij deze drie opleidingen was commitment voor het
onderzoek. Alleen bij LVO-NL werd het Triviantspel tijdens de onderzoeksperiode
daadwerkelijk in het onderwijs gebruikt. Vandaar dat het onderzoek bij het
afstandsonderwijs van deze opleiding is uitgevoerd. Er werden met de opleiding concrete
afspraken gemaakt over de deelname van docenten en studenten aan het onderzoek.
De onderwijspilot werd op het Second Life-eiland van het lectoraat ICT en
Onderwijsinnovatie van Hogeschool Windesheim voorbereid voor het vak Taalkunde met de
onderdelen Spelling, Taalkundige Analyse, en Redekundige Analyse. Bij deze voorbereiding,
en ook later bij de uitvoering van het onderwijs, werd de ontwikkelde checklist (zie tabel 1)
gehanteerd. De onderzoeker ondersteunde de betrokken docenten daarbij. Vervolgens
werd een van hen uitgenodigd de onderwijspilot uit te voeren en deel te nemen aan het
onderzoek volgens het hierna beschreven design.
Door de docent werd aan de afstandstudenten via Blackboard een digitale instaptoets voor
het vak Taalkunde aangeboden met multiple-choicevragen (de “pretest”). In de gebruikte
vragenlijst werd ook gevraagd naar studentkenmerken:
•
•
•

vooropleiding,
leeftijd,
geslacht.

Verder werd de studenten gevraagd de volgende vaardigheden van zichzelf in te schatten:
•
•
•
•

ICT-vaardigheid,
leesvaardigheid,
spelvaardigheid,
vaardigheid op het gebied van gaming.

Op grond van deze studentkenmerken werden de studenten die deze instaptoets hadden
gemaakt, gelijkelijk verdeeld over 2 groepen: een Controlegroep die alleen het traditionele
onderwijs met behulp van leerboeken ging volgen, en een experimentele Triviantgroep die
daarenboven het Triviantspel ging gebruiken. Voor het gebruik van Second Life en het
Triviantspel was er respectievelijk een schriftelijke instructie en een instructie via een
YouTubefilmpje.
Dr. W.J. Trooster – Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie – Hogeschool Windesheim Zwolle – 2012
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Toen van de beoogde Triviantgroep te weinig studenten reageerden op een herhaalde
oproep tot deelname aan de onderwijspilot werden ook de studenten uit de Controlegroep
opgeroepen om aan de Triviantgroep deel te nemen. Studenten die hierop reageerden
werden alsnog in de Triviantgroep opgenomen. Studenten die niet reageerden bleven in de
Controlegroep.
Na 7 weken onderwijs op traditionele wijze kregen de studenten uit de Triviantgroep
gedurende 2 weken de mogelijkheid het Triviantspel te spelen. In die periode kon door de
studenten op 8 avonden in Second Life ondersteuning bij het Triviantspel gevraagd worden.
Direct aansluitend op deze periode werd alle studenten een schriftelijk tentamen
afgenomen op de onderwijslocatie (de “posttest”), vergelijkbaar met de pretest. Een week
daarvoor was de studenten per e-mail een evaluatieformulier toegestuurd, dat ze thuis
konden invullen. Van beide groepen studenten werden het tentamenwerk en de ingevulde
evaluatieformulieren (zie verderop) na de tentamenzitting verzameld.
De uitslag van de pretest werd evenals die van de posttest (het tentamen) pas na de
tentamendag bekend gemaakt om te voorkomen dat het leergedrag en het invullen van de
evaluaties door die pretestuitslag beïnvloed zouden worden.
Niet van alle studenten werden alle data verkregen. Sommige studenten deden alsnog het
tentamen niet of leverden op de tentamendag het evaluatieformulier niet in. Van de laatste
groep deden een aantal dat ook niet na herhaalde oproepen via e-mail en telefoon. In deze
studie worden alleen de resultaten beschreven van de studenten van wie, naast de cijfers
van de pretest ook de cijfers van de posttest en/of de evaluaties beschikbaar waren. In tabel
2 is weergegeven van hoeveel studenten in de twee groepen (Triviant versus Controle) de
beide testuitslagen en/of de evaluaties ontvangen zijn.
Het gevolg van bovenbeschreven werkwijze is dat het onderzoek wel min of meer
gecontroleerd was (door het gebruik van de Controlegroep), maar dat de verdeling van
studenten over de Controle- en de Triviantgroep niet meer volledig gerandomiseerd was
naar studentkenmerken. Ook viel de Triviantgroep wel erg klein uit. Daardoor kan het
onderzoek slechts aanwijzingen opleveren die in verder onderzoek getoetst moeten
worden.

Tabel 2
Overzicht van aantallen studenten per onderzoeksgroep (Triviant versus Controle)
waarvan cijfers en/of evaluaties verkregen waren.

Triviantgroep
Controlegroep

8

Cijfers+ Evaluatie
4
7

Alleen Cijfers
0
5

Alleen Evaluatie
1
1
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2.2

Onderzoeksparameters

De leerresultaten van de studenten werden onderzocht voor het theorievak Taalkunde (zie
hiervoor). Daartoe werd per student het verschil bepaald tussen de scores van de posttest
en die van de pretest voor de deelvakken Spelling, Taalkundige Analyse en Redekundige
Analyse, en voor het totale vak.
Om de meerwaarde van het gehanteerde leermiddel en de grondslag van die meerwaarde
te bepalen, werd via een aantal vragen in het evaluatieformulier vastgesteld welk relatief
belang de studenten hechten aan de elementen uit het model van Ryan & Deci (3) (zie
figuur 1). Om te bepalen in hoeverre het gegeven onderwijs voldeed aan de didactische
ontwerpcriteria (zie tabel 1) bevatte het evaluatieformulier ook daarover een aantal vragen.
Tevens werd de docent geënquêteerd over de organisatorische ontwerpcriteria.

2.3

Data-analyse

Bij de gegeven kleine aantallen studenten zijn geen verantwoorde uitspraken te baseren op
basis van statistische analysemethoden. Vandaar dat voor een kwalitatieve verwerking van
de gegevens is gekozen.
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3. Resultaten
3.1

Studentkenmerken

Door de pragmatische wijze waarop de studenten in tweede instantie in de twee groepen
(Triviant en Controle) zijn ingedeeld, was de verdeling van studenten over de beide groepen
niet meer volledig gerandomiseerd naar studentkenmerken. Vandaar dat eerst bekeken
wordt of de studenten op grond van hun kenmerken nog gelijkelijk verdeeld waren over de
twee groepen (zie tabel 3). Hierbij zijn alleen de studenten meegenomen waarvan zowel
een pretest- als een posttestscore aanwezig was.
De gemiddelde leeftijd in beide groepen (Triviant en Controle) was vergelijkbaar, hoewel in
de controlegroep iets meer 40+-ers vertegenwoordigd waren.

Tabel 3
De studentkenmerken in de Triviantgroep en in de Controlegroep
(studenten met pretest- zowel als posttestscore).
A
Triviant
Controle

Gemiddelde leeftijd
d
SD
(n=4)
33
4
(n=12)
38
8

B
Triviant
Controle

MAVO
(n=4) 0
(n=12) 0

C
Triviant
Controle

(n=4)
(n=12)

HBO
1
3

(n=4)
(n=12)

WO
0
0

Leesvaardigheid

--

-

+

++

--

-

+

++

0
0

0
0

0
6

4
6

0
0

0
0

0
1

4
11

Spelvaardigheid

-- Helemaal mee
Oneens
10

Vooropleiding
HAVO
VWO
1
0
3
3

ICT-vaardigheid

D
Triviant
Controle

MBO
2
3

Geslacht
Man
Vrouw
0
4
3
9

Gamevaardigheid

--

-

+

++

--

-

+

++

0
1

0
1

0
3

4
7

0
3

0
3

1
4

3
2

- Beetje mee
oneens

+ Beetje mee
eens

++ Helemaal mee
eens
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De samenstelling van beide groepen was niet gelijk wat betreft het geslacht. De
Triviantgroep bestond alleen uit vrouwen, terwijl in de Controlegroep ook mannen
vertegenwoordigd waren.
Qua opleidingsniveau waren beide groepen vergelijkbaar, hoewel in de Triviantgroep iets
meer studenten met een MBO-achtergrond meededen en in de Controlegroep meer VWOers.
De deelnemers in beide groepen gaven aan vaardig te zijn met ICT en lezen, hoewel de
deelnemers in de Triviantgroep zichzelf gemiddeld hoger scoorden op ICT-vaardigheid.
De deelnemers in de Triviantgroep gaven vaker dan de deelnemers in de Controlegroep aan
te beschikken over spel- en gamevaardigheid.
Met de nodige voorzichtigheid valt hieruit te concluderen dat de Triviantgroep iets jonger,
iets minder hoog opgeleid, maar iets ICT-, spel- en gamevaardiger was, hetgeen mogelijk de
resultaten heeft beïnvloed.

3.2

Het ontwikkelde onderwijs en de ontwerpeisen

3.2.1 Didactische ontwerpeisen
Om na te gaan of het onderwijs voldeed aan de didactische ontwerpeneisen uit de checklist
(tabel 1), werden daarover in het evaluatieformulier vragen gesteld aan de studenten (zie
tabel 4 en bijlage 3). De reactie van studenten in de beide groepen (Triviantgroep en
Controlegroep) was over het algemeen positief, hoewel de studenten in de Triviantgroep
vaker en meer positief reageerden dan de studenten in de Controlegroep. Dit kan het gevolg
zijn van het feit dat bij het ontwikkelen van het onderwijs met het Triviantspel de
ontwerpeneisen meer expliciet gehanteerd zijn dan bij het ontwikkelen van het traditionele
onderwijs.
Bij één didactisch ontwerpcriterium, “Het onderwijs sloot aan bij de onderwijsdoelen” (nr.
5), waren de studenten in de Controlegroep positiever dan de studenten in de
Triviantgroep, hoewel de laatsten merendeels ook positief waren. Dit kan als volgt begrepen
worden. Tijdens “gaming” (zoals bij het Trivantspel) worden bewust de doelen die met het
spel beoogd worden voor de spelers gemaskeerd tijdens de activiteiten in het spel. Door de
spanning die zo gecreëerd wordt, ontstaat de dynamiek van het spel. In traditioneel
onderwijs worden activiteiten in het onderwijs juist wel expliciet aan de onderwijsdoelen
gekoppeld. Dit kan verklaren dat de studenten in de Controlegroep meer positief waren met
betrekking tot deze ontwerpeis.

Tabel 4
Samenvatting van de reacties van studenten in de Triviantgroep en de Controlegroep op de
Dr. W.J. Trooster – Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie – Hogeschool Windesheim Zwolle – 2012
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stellingen over de toepassing van de didactische ontwerpeisen uit tabel 1 (zie bijlage 3 voor
de individuele reacties).
Stelling
1. Tijdens het onderwijs was de
samenwerking met mijn
medestudenten en docent waardevol.
2. Het gebruikte medium (Triviant in SL, of
alleen leerboeken) is geschikt voor mij.
3. De docent heeft goed aandacht besteed
aan de voorbereiding en uitvoering van
het onderwijs.
4. De leeromgeving (of Triviant-in-SL of in
de echte wereld) paste goed bij het
gegeven onderwijs.
5. Het onderwijs sloot aan bij de
onderwijsdoelen.
6. Tijdens het onderwijs werd door de
docent bewaakt dat er aan de
onderwijsdoelen werd
gewerkt (en niet aan andere dingen).
7. Er waren goed gestructureerde
opdrachten.
8. a. Ik kreeg goed feedback (door de
docent of door het leermiddel).
8. b. Na afloop van het onderwijs was er
een toets.
9. Er werden duidelijke gedragsregels
gehanteerd.
10.Het onderwijs is/wordt geëvalueerd en
wordt daarna bijgesteld.

Triviant >
Controle
+

Triviant =
Controle

Triviant <
Controle

Onbekend

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

Toelichting bij de tabel
Triviant > Controle : De studenten in de Triviantgroep reageerden positiever op de stelling dan de
studenten in de controlegroep.
Triviant = Controle : De reacties van de studenten in de Triviantgroep en in de controlegroep waren
vergelijkbaar.
Triviant < Controle : De studenten in de Triviantgroep reageerden minder positief op de stelling dan
de studenten in de controlegroep.
Onbekend :
De studenten gaven als reactie “onbekend”.

Over twee ontwerpeisen (nr. 9 en 10) hadden de meeste studenten in beide groepen geen
mening. Dat kan als volgt begrepen worden. De studenten hadden tijdens het onderwijs
geen storend gedrag vertoond. Daardoor waren ze niet geconfronteerd met gedragsregels,
en herkenden ze niet de betreffende ontwerpeis (nr. 9). Dat de studenten niet wisten of het

12
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onderwijs geëvalueerd en daarna bijgesteld werd (nr. 10), is iets waar zij doorgaans geen
zicht op hebben.
De overige ontwerpeisen bleken door de Triviantgroep beter herkend te worden dan door
de Controlegroep of er was geen verschil in herkenning.
3.2.1 Organisatorische ontwerpeisen
Om na te gaan of de organisatorische ontwerpeneisen uit de checklist (zie tabel 1) goed
waren gehanteerd bij de ontwikkeling van het Triviantspel, werd na afloop van het
onderwijs een vragenlijst aan de docent voorgelegd. Uit de antwoorden (zie bijlage 4) bleek
dat het onderwijs voor de Triviantgroep aan alle organisatorische randvoorwaarden
voldeed, behalve dat de docent enigszins ervaren heeft dat het gebruik van dit medium veel
tijd kostte.
3.2.3 Samenvatting met betrekking tot de ontwerpeisen
Samenvattend kan gesteld worden dat bij de ontwikkeling van het onderwijs met het
Triviantspel in redelijke mate voldaan heeft aan de didactische en organisatorische
ontwerpeisen uit de checklist.

3.3

Leerresultaten

Om de meerwaarde van het gebruik van Triviant in Second Life (SL) als extra leermiddel
t.o.v. alleen de traditionele leermiddelen (leerboeken) te bepalen zijn van de studenten in
beide groepen de cijfers bij de pre- en posttest voor het vak Taalkunde vergeleken (zie tabel
5).
Bij de pretest waren de scores in de Triviantgroep vergelijkbaar met de scores van de
Controlegroep. Datzelfde werd gevonden voor de scores op de posttest. Wat opviel was dat
de variatie in de scores (weergegeven met SD) voor vrijwel alle deeltoetsen bij de posttest
groter was dan bij pretest.
Als maat voor het leereffect is vervolgens per student het verschil bepaald tussen de scores
van de posttest en de pretest. Dit is gedaan voor de scores voor de deelvakken Spelling,
Taalkundige Analyse en Redekundige Analyse, en voor de som van de deelscores (zie tabel 5
voor de gemiddelden per groep en bijlage 1 voor de gegevens per individu).
Wat hier allereerst opvalt, is dat het gemiddelde leereffect overal vrijwel 0 of zelfs negatief
was. Dit betekent dat in beide groepen (Controlegroep en Triviantgroep) de scores op de
posttest niet hoger, of zelfs lager waren dan de scores op de pretest. Dit beeld was
vergelijkbaar in beide groepen. De cijfers geven geen aanleiding voor de conclusie dat in de
Triviantgroep de leerwinst groter of het leerverlies kleiner zou zijn dan in de Controlegroep.
In paragraaf 4.2 wordt verder ingegaan op de verklaring hiervoor.
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Tabel 5
Scores pretest en posttest (maximaal 100) en het leereffect (posttest minus pretest)
in de Triviantgroep en de Controlegroep.

Spelling

Pretest
Posttest
Posttest –
pretest

3.4

Triviant
Controle
Triviant
Controle
Triviant
Controle

(n=4)
(n=12)
(n=4)
(n=12)
(n=4)
(n=12)

Gem.
93
88
63
61
-30
-28

SD
10
15
32
23
35
25

Deelcijfers
Totaal
Taalkundige Redekundige
Analyse
Analyse
Gem. SD Gem. SD Gem. SD
75
6
85
13
84
3
78
12
86
22
84
9
77
37
70
10
70
25
80
20
65
30
68
20
2
40
-15
10
-14
25
1
18
-21
24
-16
17

Meerwaarde en grondslag van de meerwaarde

Via het evaluatieformulier hebben studenten uit de Triviantgroep (n=5) en uit de
Controlegroep (n=8) ook vragen beantwoord over de didactische meerwaarde van het
Triviantspel en de grondslag daarvoor. Daarbij gaven de studenten aan gemiddeld 36 uur
(SD = 39) aan de studie via leerboeken te hebben besteed. De studenten in de Triviantgroep
gaven aan daarnaast nog gemiddeld 5 uur (SD = 2) te hebben besteed aan het spelen van
het Triviantspel in Second Life. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de resultaten m.b.t.
meerwaarde, mediator en grondslag van de didactische meerwaarde van het Triviantspel.
Deze gegevens zijn in tabel 6 samengevat.
Studenten in de Triviantgroep waren positiever dan de studenten in de Controlegroep bij 6
van de 9 items over Presence (Relatedness), bij 1 van de 2 items over Control en bij beide
items over Competence.
Bij de stelling “Ik had nu keuze uit onderwijsactiviteiten” (onder Control) reageerden de
studenten in de Triviantgroep vergelijkbaar aan de studenten in de Controlegroep. Maar in
de Triviantgroep varieerde de mening licht rondom “gematigd positief”, terwijl in de
Controlegroep de studenten of heel positief, of negatief waren.
Studenten in de Triviantgroep waren positiever dan de studenten in de Controlegroep op
alle items over Intrinsieke Motivatie.
Studenten in de Triviantgroep waren positiever dan de studenten in de Controlegroep bij 1
van de 3 items over Leerprestaties, bij 1 van de 2 items over Diepgaand leren en bij beide
items over Welzijn/minder uitval.
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Tabel 6
Samenvatting van de reacties van studenten in de Triviantgroep en de Controlegroep op de
stellingen over de grondslag van de waarde van het Triviantspel voor het onderwijs (zie
bijlage 2)
Stelling

Triviant >
Controle

Triviant =
Controle

Triviant <
Controle

Presence
• Het onderwijs was aantrekkelijk, doordat er
gemakkelijk contact met andere mensen (docent,
medestudenten) mogelijk was
• Daarbij heb ik het gevoel gehad dat ik echt contact
had met anderen
• Daarbij heb ik het gevoel gehad dat de leersituatie in
de echte wereld plaats vond (i.p.v. in SL of in een
leerboek)
• Netwerken ging gemakkelijk
• Samenwerken ging gemakkelijk
• Er werd veel gebruik gemaakt van de te leren taal (of
het jargon, de terminologie)
• Ik was niet bang om iets te zeggen
• Het onderwijs was ook op afstand mogelijk
• Er kon gemakkelijk ingegrepen worden bij storend
gedrag van mij of de overige studenten
Control
• Het onderwijs was aantrekkelijk, doordat ik zelf kon
sturen op mijn leren
• Ik had nu keuze uit onderwijsactiviteiten
Competence
• Het onderwijs was aantrekkelijk, doordat de
leeractiviteit goed te doen was
• Het leermateriaal (Triviant in SL of alleen leerboek)
was gemakkelijk te gebruiken
Intrinsic Motivation
• Bij het gevolgde onderwijs kreeg ik zin om te gaan
leren
• Ik voelde me betrokken bij het gevolgde onderwijs
• Ik had aandacht voor de leerstof
Leerprestaties
• De leerstof werd aangeboden in de context waar het
in mijn beroep later ook gebruikt moet worden
• Ik beheers nu wat ik moest leren in dit onderwijs
• Het leren hier was efficiënt (qua tijd of kosten)
Diepgaand leren
• Het geleerde kan ik goed overbrengen naar de praktijk
• Ik heb hier verdiepend geleerd (met
reflectie/verwerking van de stof)

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
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Tabel 6 (vervolg)
Samenvatting van de reacties van studenten in de Triviantgroep en de Controlegroep op de
stellingen over de grondslag van de waarde van het Triviantspel voor het onderwijs (zie
bijlage 2)
Stelling

Triviant >
Controle

Welzijn/minder uitval
• Tijdens het onderwijs voelde ik me goed/ had ik
plezier
• Na dit onderwijs heb ik zin om door te gaan met mijn
studie

Triviant =
Controle

Triviant <
Controle

+
+

Toelichting bij de tabel
Triviant > Controle : De studenten in de Triviantgroep reageerden positiever op de stelling dan de
studenten in de Controlegroep.
Triviant = Controle : De reacties van de studenten in de Triviantgroep en in de Controlegroep waren
vergelijkbaar.
Triviant < Controle : De studenten in de Triviantgroep reageerden minder positief op de stelling dan
de studenten in de Controlegroep.

Bij de stelling “Ik beheers nu wat ik moest leren in dit onderwijs” (onder Leerprestaties)
reageerden de studenten in de Triviantgroep gevarieerder dan de studenten in de
Controlegroep. In de Controlegroep varieerde de mening rondom “gematigd positief”. In de
Triviantgroep waren de studenten of heel positief, of negatief.
Op de open vraag waardoor het oordeel over het gebruikte medium het meest werd
bepaald, gaf de Triviantgroep bij de items over Competence, Intrinsieke motivatie,
Leerprestaties en Welzijn/minder uitval aan:
•
•
•

•
•
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Het onderwijs was aantrekkelijk, doordat de leeractiviteit goed te doen was
(Competence) (dit terwijl 1 student aangaf dat Second Life moeilijk te bereiken was).
Ik voelde me betrokken bij het gevolgde onderwijs (Intrinsieke Motivatie).
Bij het gevolgde onderwijs kreeg ik zin om te gaan leren (Intrinsieke Motivatie) (de
studenten vonden het Triviantspel erg leuk: uitdagender en afwisselender dan de
droge stof in de studieboeken).
De leerstof werd aangeboden in de context waar het in mijn beroep later ook
gebruikt moet worden (Leerprestaties).
Tijdens het onderwijs voelde ik me goed/had ik plezier (Welzijn/minder uitval). De
studenten gaven aan dat ze een goed gevoel hadden (dat men er wat aan gehad
had) na het spelen van Triviant: het spel voelde als een controle op de geleerde stof.
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Daarnaast gaven de studenten in de Triviantgroep een aantal voordelen aan die refereren
aan Presence:
•
•
•

contact met de medestudenten (dit is bij afstandsleren lastig);
actiever met de stof bezig zijn, doordat je moet discussiëren met je studiegenoten
over het waarom van het antwoord;
feedback tijdens het spel.

Net als de Triviantgroep gaf de Controlegroep als zwaarwegend aan, items over Intrinsieke
motivatie en Leerprestaties:
• Ik had aandacht voor de leerstof (Intrinsieke motivatie).
• Het leren hier was efficiënt (qua tijd of kosten) (leerprestaties). Men vond het fijn
dat men zelf het tempo en de tijdsindeling kon bepalen en dat de les niet werd
verstoord door vragen en gepraat door andere studenten.
Daarnaast gaven deze Controlegroepstudenten een aantal nadelen van hun leermiddelen
aan die refereren aan een gebrek aan Presence:
•
•

Persoonlijk contact werd gemist (ging via mail).
De uitleg van de behandelde theorie was tamelijk ingewikkeld. Vragen worden door
studenten niet snel gesteld in geval van onduidelijkheid. Dan gaat men eerst zelf op
zoek. M.n. de sturende of corrigerende functie van docenten wordt gemist. Je doet
soms teveel of te weinig, en door de werkdruk/tijdsdruk werd het plezier in het
studeren minder. Dan komt het op wilskracht neer om door te studeren.

Figuur 2 : In het onderzoek gevonden steun voor enkele componenten (helder
aangegeven) van de Self-Determinationtheorie van Ryan & Deci (3).
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Bovenstaande gegevens geven steun aan de conclusie (zie figuur 2) dat bij jongere, ICT- en
gamevaardige studenten met een laagtheoretische vooropleiding de grondslagen Presence
(Relatedness) en Competence via Intrinsieke motivatie leiden tot meer gevoel van Welzijn
met als gevolg minder Studieuitval. We moeten daarbij echter bedenken dat het aantal
deelnemers aan het onderzoek zo gering was, dat we deze conclusie als niet meer dan een
hypothese voor vervolgonderzoek kunnen opvatten.
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4. Discussie en aanbevelingen
Voor de huidige studie is aan de hand van de eerder ontwikkelde checklist (1) (zie ook tabel
1) nieuw onderwijs in Second Life ontwikkeld: een 3-dimensionaal Triviantspel om te
oefenen met theorievragen uit de opleiding. De centrale vraag was of het onderwijs in
Second Life dat aan de hand van de checklist ontwikkeld werd, didactische meerwaarde
heeft en zo ja op welke grondslag dat gebaseerd zou kunnen zijn. In dit hoofdstuk wordt
teruggekeken op het onderzoek en een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek
gedaan.

4.1

De onderzoekscondities

Methodologisch is het onderzoek problematisch verlopen. Bij de aanvang van de studie kon
onvoldoende gestuurd worden op het aantal en de kenmerken van de deelnemende
studenten. Alle afstandstudenten die deelnamen aan de module Taalkunde werden uitgenodigd om de pretest te doen als diagnostische instaptoets. Van de studenten die aan deze
pretest hadden deelgenomen, werd een deel uitgenodigd om het Triviantspel te spelen. De
rest van de studenten, zou de controlegroep vormen. Beide groepen waren geformeerd op
basis van hun studentkenmerken. Deelname was voor de studenten echter niet verplicht.
Uiteindelijk kozen zij zelf of ze wel of niet deelnamen, zowel aan het Triviantspel als aan de
posttest. Dit had gevolgen voor het aantal deelnemers aan de studie. Het aantal studenten
in de Triviantgroep en in de Controlegroep was uiteindelijk zo klein dat statistische analyse
niet zinvol was. Vandaar dat voor een kwalitatieve gegevensverwerking is gekozen. Het
gevolg hiervan is dat de huidige studie gezien moet worden als een pilotstudie die
hoogstens hypothesen kan opleveren voor een grotere en meer “gestuurde” studie.
De vrijwillige deelname van de studenten had ook gevolgen voor de verdeling van de
studentkenmerken over de Triviantgroep en de Controlegroep. De studenten zijn
uiteindelijk niet op alle onderzochte kenmerken gelijkelijk verdeeld geweest over de twee
groepen. De deelnemers aan de Triviantgroep scoorden zichzelf hoger op de items ICT- en
gamevaardigheid. Ook waren zij allen vrouw, iets jonger en iets minder hoog opgeleid dan
de deelnemers aan de Controlegroep. Alleen in de Controlegroep waren mannen
vertegenwoordigd. Het kan dus zijn dat ICT- en gamevaardige personen vaker hebben
gekozen om het Triviantspel te spelen. Ook hierdoor kunnen de resultaten in deze studie
niet gegeneraliseerd worden naar de hele studentenpopulatie.
Vervolgens moest geconstateerd worden dat de pretest en de posttest niet vergelijkbaar
waren qua moeilijkheidsgraad. In de evaluaties is door studenten aangegeven dat de vragen
in de posttest moeilijker waren dan die in de pretest en in het Triviantspel. De cijfers in de
posttest waren dan ook lager dan de cijfers in de pretest. Een mogelijke verklaring voor de
lagere cijfers bij de posttest is ook dat de pretest via internet thuis is gemaakt. Behalve dat
er bij de pretest geen tijdslimiet was en het stressniveau bij de pretest thuis in ieder geval
lager zal zijn geweest dan bij de posttest op de examenlocatie, hebben studenten mogelijk
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bij het beantwoorden van de vragen hulpbronnen geraadpleegd, die bij de posttest niet
gebruikt mochten worden. Ook door dit verschil in afnameconditie zijn de scores van preen posttest moeilijk te vergelijken.
Bovenstaande bronnen van bias in de onderzoeksresultaten bemoeilijken in deze studie het
onderscheiden van eventueel aanwezige effecten van het Triviantonderwijs op de
leerresultaten. Vervolgonderzoek met eenzelfde opzet als huidige onderzoek zal dus aan de
volgende eisen moeten voldoen:
1. Het aantal deelnemende studenten zal groter moeten zijn zo mogelijk door de
vrijblijvendheid van de deelname te verminderen. Overwogen kan worden
deelnemende studenten een kleine beloning in het vooruitzicht te stellen, te geven
nadat zij alle gegevens hebben ingeleverd.
2. De gelijke verdeling van studenten over de experimentele en de controlegroep op
grond van studentkenmerken zal zoveel mogelijk gehandhaafd moeten worden.
3. De pretest en de posttest zullen van gelijk niveau moeten zijn. Dit zal voorafgaand
aan het onderwijs moeten worden vastgesteld door deskundigen of door een
random keuze uit een grote set testvragen.
4. De vragenset in het Triviantspel moet voldoende groot zijn. In het huidige onderzoek
kwamen sommige vragen in één sessie steeds weer terug. En deze vragenset moet
de vragen in de pretest en posttest weerspiegelen qua inhoud en niveau.
5. Er dient georganiseerd te worden dat bij speelavonden voldoende studenten
aanwezig zijn om het spel samen te spelen. Bij deze avonden moet ondersteuning
zijn om de studenten zo nodig met het spel te helpen en om tegelijk de presentie, de
spelduur, van de studenten te registreren.
6. De condities waaronder pre- en posttest worden afgenomen, moeten zo veel
mogelijk gelijk aan elkaar zijn. De prestest kan bijvoorbeeld worden afgenomen op
een contactdag voor de afstandstudenten op dezelfde wijze waarop het tentamen
(de posttest) wordt afgenomen.
7. Na de posttest kan er gelegenheid worden geboden het evaluatieformulier in te
vullen aan studenten die het niet bij zich hebben of het nog niet hebben ingevuld.
Het is te verwachten dat aan bovenstaande condities in face-to-face onderwijs (voltijd en
deeltijd) gemakkelijker voldaan kan worden dan in afstandsonderwijs.

4.2

Leerresultaten

Zoals hiervoor al is opgemerkt zijn de resultaten van de pre- en posttest niet goed met
elkaar te vergelijken. Niveau en afnameconditie verschilden daarvoor te zeer. Beide kunnen
van invloed zijn geweest op het feit dat de sores van de posttest substantieel lager waren
dan die van de pretest, waardoor er in beide onderzoeksgroepen eerder sprake was van
leerverlies dan van leerwinst. Ook met betrekking tot het “leerverlies” bleken er nauwelijks
verschillen te bestaan tussen Triviantgroep en Controlegroep. De conclusie van het huidige
onderzoek moet dan ook zijn dat in de onderzochte situatie geen effecten van SL-gebruik op
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het leerresultaat zijn te constateren. Daardoor blijft de vraag naar de didactische
meerwaarde met betrekking tot de leerprestaties onbeantwoord. Praktijk waarnemingen bij
de opleiding Verpleegkunde suggereren echter dat het Triviantspel wel een positief effect
op de leerresultaten heeft. Daar bleken de studenten die het Triviantspel met hun
opleidingsvragen hadden gespeeld de hoogste cijfers van hun groep te hebben gehaald bij
het aansluitende tentamen. Dit betekent dat ook voor vervolgonderzoek de vraag naar
leerwinst veroorzaakt door een goed gebruik van Second Life en speciaal van het
Triviantspel, een relevante invalshoek blijft.
Wat de huidige studie wel heeft laten zien, is dat het Triviantspel in SL bij de studenten
uitlokte bovenop hun reguliere studietijd voor het vak (gemiddeld 36 uur) extra tijd te
besteedden (gemiddeld 5 uur) aan het verwerven en onderhouden van parate basiskennis.
Ook dat is een effect dat in vervolgonderzoek nader aan de orde kan worden gesteld.

4.3

Overige meerwaarde en grondslagen

In een eerdere studie (2) is reeds bij docenten nagegaan wat volgens hen de meerwaarde en
de grondslagen van de meerwaarde van SL konden zijn. In die studie werd gevonden dat
vooral de factoren “Presence” en “Control” de grondslagen vormden voor de mediator
“Intrinsieke motivatie” en de meerwaarde “Leerprestaties”. Met het model van Ryan & Deci
(3) (figuur 1) werd de didactische meerwaarde toen aldus verklaard: De student ervaart in
SL meer sociale interactie (Presence) met docenten en medestudenten en meer zelfsturing
(Control). Daardoor wordt de Intrinsieke motivatie van de student gestimuleerd. Een
grotere Intrinsieke motivatie van de student leidt tot betere Leerprestaties. En hoewel er in
die studie geen aanwijzingen voor werden gevonden, werd gesteld dat studenten wellicht
nog betere leerresultaten kunnen behalen via SL als ze meer het gevoel hebben de
leeractiviteiten beter aan te kunnen (Competence).
In de huidige studie is getracht na te gaan wat de meerwaarde van het Triviantonderwijs via
SL is. We zagen al dat die meerwaarde niet bestond uit betere leerresultaten op de test. Wel
waren de studenten in de Triviantgroep bij het invullen van de evaluatievragen iets
positiever over Leerprestaties en ‘Diepgaand leren’ dan de studenten in de Controlegroep.
Bovendien gaven zij meer dan de Controlegroep aan dat ‘Welzijn/Minder uitval’ voor hen
een belangrijke meerwaarde van het Triviantspel was. Dat wil niet zeggen dat de studenten
in de Controlegroep op dit punt problemen rapporteerden, wat wel in de lijn der
verwachtingen had gelegen omdat in de praktijk van afstandsleren uitval en ontevredenheid
van studenten een groter probleem vormen dan in het dagonderwijs. Ook in de eerdere
studie (2) hebben de docenten de meerwaarde ‘Welzijn/Minder uitval’ niet als belangrijk
naar voren gebracht, wat kan komen doordat zij lesgaven in het dagonderwijs.
Opvallend was dat de “Intrinsieke Motivatie” in de Triviantgroep hoger scoorde dan in de
Controle groep. De studenten uit de Controlegroep scoorden vaker dan de studenten uit de
Triviantgroep “onbekend” bij de vragen over dit item. Dit zou kunnen betekenen dat de
studenten in de Controlegroep de gevraagde ervaringen in hun onderwijs niet zijn
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tegengekomen. Het kan ook een uiting zijn van een gebrek aan betrokkenheid bij het
onderwijs, ook een aspect van intrinsieke motivatie. Inderdaad scoorden de studenten in de
Controlegroep lager dan de studenten in de Triviantgroep op de vraag naar betrokkenheid
(vraag 15).
Evenals in de vorige studie (2) komt in de huidige studie Presence naar voren als belangrijke
grondslag voor de meerwaarde. Een belangrijk verschil tussen de Triviantgroep en de
Controlegroep is erin gelegen dat de studenten uit de Triviantgroep “Presence” belangrijker
vonden. De studenten uit de Controlegroep gaven zelfs nadelen van hun onderwijs aan die
refereren aan een gebrek aan Presence.
In plaats van Control in het vorig onderzoek (2) springt in het huidige onderzoek
Competence meer naar voren. Wat betreft deze grondslag gaven de studenten in de
Triviantgroep aan deze factor belangrijk te vinden. Echter, de studenten in de Controlegroep
hebben niet aangegeven dat er in hun onderwijs een gebrek aan Competence hebben
ervaren. De factor Control werd door de studenten in de Triviantgroep niet anders beleefd
dan door de studenten in de Controlegroep.
Op grond van beide onderzoeken samen kunnen de factoren Competence en Control dus
niet als doorslaggevende grondslagen van de meerwaarde van onderwijs met Second Life
worden vastgesteld.
Op basis van het bovenstaande kan aan de hand van het model van Ryan & Deci (3) (figuur
1) de waarde van het Triviantspel als volgt verklaard worden. Door het Triviantspel besteden
de studenten meer tijd aan de leerstof (als indicatie van een grotere
betrokkenheid/Intrinsieke motivatie). Of dit leidt tot betere leerresultaten is niet
vastgesteld. Wel geven de Triviantspelers aan meer Welzijn en daardoor minder risico op
uitval te ervaren. In het kader van het afstandsleren is dit een belangrijke bevinding. Uitval
en een gebrek aan welzijn vormen daar een groot probleem. De sleutel hiervoor lijkt erin te
liggen dat het Triviantspel in Second Life de beleving van Presence biedt: aan de slag in het
onderwijs met en voor je medestudenten en in de nabijheid van een docent.
Ook persoonlijke waarnemingen tijdens het spelen van het Triviantspel door
afstandstudenten wijzen erop dat de synchrone communicatie tijdens het spel bij deze
studenten voorziet in een grote behoefte om elkaar en de docent te ontmoeten (Presence).
Doorgaans hebben deze afstandstudenten weinig contactmomenten tijdens de opleiding en
tussendoor wordt er voornamelijk asynchroon gecommuniceerd via e-mail en via de
elektronische leeromgeving. Tijdens het Triviantspel wordt de onderlinge dialoog over de
leerstof via de “In-World”-interactie tussen hun Second-Life avatars gestimuleerd en
gefaciliteerd. Bij afstandstudenten lijkt dit spel daarom nog meer potentie te hebben, dan
bij dagstudenten.
In vervolgonderzoek verdient het aanbeveling de meerwaarde van onderwijs met virtuele
werelden en de grondslagen voor die meerwaarde uitgebreider en nauwkeuriger te meten.
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Op elk van de componenten van het model van Ryan en Deci zouden betrouwbare
vragenlijsten verder ontwikkeld moeten worden, zodat de beïnvloedingsrelaties met
statistische middelen onderzocht kunnen worden (bijv. met behulp van padanalyse).

4.4

Andere mogelijkheden voor vervolgstudies

Een interessante observatie is nog geweest dat tijdens gaming, zoals bij het Trivantspel, de
doelen die met het spel beoogd worden, voor de spelers gemaskeerd worden tijdens de
activiteiten in het spel, waardoor zij ze niet bewust beleven. Door de spanning die zo
gecreëerd wordt, ontstaat de dynamiek van het spel. In traditioneel onderwijs worden
activiteiten in het onderwijs juist wel expliciet aan de onderwijsdoelen gekoppeld. Verder
onderzoek zou zich kunnen richten op dit aspect van toepassing van gaming in het
onderwijs: in hoeverre bestaat er een spanning tussen het gebruik van goede games en
expliciete kennis van de doelen van het onderwijs bij de studenten?
Verder komen naast het Triviantspel ook andere didactische toepassingen van Second Life in
aanmerking voor onderzoek op de wijze zoals in paragraaf 4.1 is geschetst. In ons eerdere
onderzoek (2) werd van 7 typen onderwijsactiviteiten in Second Life aangegeven dat ze
meerwaarde kunnen bieden voor het onderwijs (zie tabel 7). Van deze 7 typen
onderwijsactiviteiten zijn inmiddels in het onderwijs van Windesheim voorbeelden
ontwikkeld waarvan het wenselijk is de meerwaarde vast te stellen.
Tabel 7
Zeven typen onderwijsactiviteiten in Second Life met potentiële meerwaarde
waarnaar onderzoek gedaan kan worden.
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Bijlage 2
Overzicht van de resultaten uit de studentevaluatie m.b.t. de grondslag van de didactische
meerwaarde van het Triviantspel voor het onderwijs. De items in de linker kolom zijn
ontleend aan de Self-Determination theory (3) (zie figuur 1).
• = mening student in Triviantgroep, O = mening student in controlegroep
Tabel Bijlage 2

Presence

Presence

Presence

Presence

Presence

Presence

Presence

Presence

1. Het onderwijs was
aantrekkelijk, doordat
er gemakkelijk contact
met andere mensen
(docent,
medestudenten)
mogelijk was
2. Daarbij heb ik het
gevoel gehad dat ik
echt contact had met
anderen
3. Daarbij heb ik het
gevoel gehad dat de
leersituatie in de echte
wereld plaats vond
(i.p.v. in SL of in een
leerboek)
4. Ik was niet bang om
iets te zeggen

Helemaal
oneens

Beetje
oneens

OOOOO

OOO

OOO

••
O

•••

OOO

••
OO

nvt

•

•
O

•••
OO

•
OOOO

•••

•

•••
O

OOO

•
OO

••••
OO

OO

O

••••
OOOOO
OO

O

6. Samenwerken ging
gemakkelijk

•
O

OOO

O

O

•••

•••

Onbekend

O

•
O

8. Het onderwijs was ook
op afstand mogelijk

Helemaal
eens

••
O

5. Netwerken ging
gemakkelijk

7. Er werd veel gebruik
gemaakt van de te
leren taal (of het
jargon, de
terminologie)

Beetje
eens

O

O

OO?

OOOO

OO
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Tabel Bijlage 2

Presence

9. Er kon gemakkelijk
ingegrepen worden bij
storend gedrag van mij
of de overige
studenten

Control

10. Het onderwijs was
aantrekkelijk, doordat
ik zelf kon sturen op
mijn leren

Control

11. Ik had nu keuze uit
onderwijsactiviteiten

Compete
nce

12. Het onderwijs was
aantrekkelijk, doordat
de leeractiviteit goed
te doen was

Compete
nce

13. Het leermateriaal
(Triviant in SL of alleen
leerboek) was
gemakkelijk te
gebruiken

Intrinsieke motivatie

14. Bij het gevolgde
onderwijs kreeg ik zin
om te gaan leren

Intrinsieke motivatie

15. Ik voelde me betrokken
bij het gevolgde
onderwijs

Intrinsieke motivatie

16. Ik had aandacht voor
de leerstof

Leerprestaties

17. De leerstof werd
aangeboden in de
context waar het in
mijn beroep later ook
gebruikt moet worden

Leerprestaties

18. Ik beheers nu wat ik
moest leren in dit
onderwijs

30
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OO
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OOOO
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•
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•
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••••
O
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OOO

•••••
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O
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•
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•
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Tabel Bijlage 2

Leerprestaties

Helemaal
oneens

19. Het leren hier was
efficiënt (qua tijd of
kosten)

Diepgaand
leren

20. Ik heb hier verdiepend
geleerd (met
reflectie/verwerking
van de stof)

Diepgaand
leren

21. Het geleerde kan ik
goed overbrengen naar
de praktijk

Welzijn/
Minder
Uitval

22. Tijdens het onderwijs
voelde ik me goed/
had ik plezier

Welzijn/
Minder
Uitval

23. Na dit onderwijs heb ik z
te gaan met mijn studie

•

Beetje
oneens

Beetje
eens

Helemaal
eens

Onbekend

•
OO

••
OOOO

••
OO

•
O

•
OOOO

••
OOO

•

••
OO

••
OOO

•
OO

••••
OOO

O

•

••••
OOOO

OO

OOO

OO

OO

Antwoorden op open vragen:
Voor-/nadelen
Voordelen van het
gebruikte medium

Triviantgroep
De studenten vonden het erg
leuk : uitdagender en
afwisselender (dan de droge
stof in de studieboeken).
Je hebt zo contact met de
medestudenten (dit is bij
afstandsleren lastig) Bovendien
ben je actiever met de stof
bezig, doordat je moet
discussiëren met je
studiegenoten over het waarom
van het antwoord.
De feedback tijdens het spel
werd gewaardeerd.

Nadelen van het gebruikte

Tenslotte had men een goed
gevoel (dat men er wat aan
gehad had) na het spelen van
Triviant: het spel voelde als een
controle op de geleerde stof
De vragen in het Triviantspel

Controlegroep
Men vond het fijn dat men zelf
het tempo en de tijdsindeling kon
bepalen en
dat de les niet werd verstoord
door vragen en gepraat door
andere studenten.

Persoonlijk contact werd gemist
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Voor-/nadelen
medium

Oordeel over het
gebruikte medium werd
meest bepaald door

32

Triviantgroep
sloten niet goed op de vragen in
het tentamen. Er zouden meer
verdiepende vragen gesteld
kunnen worden.
Verder kwamen tijdens een
spelronde meermalen dezelfde
vragen langs. De database met
vragen zou uitgebreid moeten
worden.
Ook was het jammer dat er
geregeld geen studenten waren
om tegen te spreken. Nu werd
er oa. tegen de docent
gespeeld.
Een student gaf aan dat Second
Life moelijk te bereiken was
• Tijdens het onderwijs
voelde ik me goed/ had
ik plezier
(welzijn/minder uitval)
• Bij het gevolgde
onderwijs kreeg ik zin
om te gaan leren
(Intrinsieke Motivatie)
• Ik voelde me betrokken
bij het gevolgde
onderwijs (Intrinsieke
Motivatie)
• Het onderwijs was
aantrekkelijk, doordat
de leeractiviteit goed te
doen was (Competence)
• De leerstof werd
aangeboden in de
context waar het in mijn
beroep later ook
gebruikt moet worden
(Leerprestaties)

Controlegroep
(ging via mail)
De uitleg van de behandelde
theorie was tamelijk ingewikkeld
Vragen worden niet snel gesteld
i.g.v. onduidelijkheid. Dan gaat
men eerst zelf op zoek.
M.n. de sturende of corrigerende
functie van docenten wordt
gemist.
Je doet soms teveel (of te weinig),
en door de werkdruk/tijdsdruk
werd het plezier in het studeren
minder
Dan komt het op wilskracht neer
om door te studeren
•

•

•

Ik had aandacht voor
de leerstof (Intrinsieke
motivatie)
Het leren hier was
efficiënt (qua tijd of
kosten)
(leerprestaties)
Zie voordelen van het
gebruikte medium:
individueel werken
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Bijlage 3
Overzicht van de resultaten uit de evaluatie onder studenten over de toepassing van de
ontwerpeisen in het onderwijs (zie tabel 1).
• = mening student in Triviantgroep, O = mening student in controlegroep)

Didactische ontwerpeisen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Helemaal
oneens

Beetje
oneens

Beetje
eens

Helemaal
eens

OO

•••••
OO

•
OO

••••
OOOO

•••
OOO

••

O

••
OO

•••
OOO

OO

•
O

•••
O

•
OOOOO

O

••
OOO

••

•

•

•
OOO

•••
OOOO

•

•
OOOOOO

•••

Tijdens het onderwijs was
de samenwerking met
mijn medestudenten en
docent waardevol
Het gebruikte medium
(Triviant in SL, of alleen
leerboeken) is geschikt
voor mij
De docent heeft goed
aandacht besteed aan de
voorbereiding en
uitvoering van het
onderwijs

O

O

De leeromgeving (of
Triviant-in-SL of in de
echte wereld) paste goed
bij het gegeven onderwijs
Het onderwijs sloot aan
bij de onderwijsdoelen
Tijdens het onderwijs
werd door de docent
bewaakt dat er aan de
onderwijsdoelen werd
gewerkt (en niet aan
andere dingen)
Er waren goed
gestructureerde
opdrachten.
a. Ik kreeg goed feedback
(door de docent of door
het leermiddel).

O

O

O

Onbekend

OOOO

OOOO

OOOO
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Didactische ontwerpeisen

8.

9.

b. Na afloop van het
onderwijs was er een
toets
Er werden duidelijke
gedragsregels
gehanteerd.

10. Het onderwijs is/wordt
geëvalueerd en wordt
daarna bijgesteld.

34

Helemaal
oneens

Beetje
oneens

Beetje
eens

•
OO

•
OO

O

Helemaal
eens

Onbekend

•••
OOOOO

•
O

••
O

••
OOOOO

••
O

•••
OOOOOO
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Bijlage 4
Overzicht van de resultaten uit de evaluatie door de docent over de toepassing van de
organisatorische ontwerpeisen in het onderwijs (zie tabel 1).
Organisatorische
ontwerpeisen

Helemaal
oneens

Beetje
oneens

Beetje
eens

Helemaal
eens

11. Ik kon merken dat het
management van de
opleiding achter deze
onderwijsvorm stond

•

12. Deze onderwijsvorm sluit
aan bij het beleid van de
opleiding, afdeling of
instelling.

•

13. Ik kon merken dat de
betrokken docenten
achter deze onderwijsvorm stonden

•

14. Ik heb tijdens het
onderwijs storende
invloeden ervaren (b.v.
van sexuele aard)
15. Het gebruik van dit
medium kostte teveel tijd

Onbekend

•

•

16. De docenten en de studenten waren bekwaam
in het gebruik van het
onderwijsmedium (SL, of
alleen standaard
onderwijsactiviteiten)

•

17. Er waren duidelijke
afspraken over de manier
van werken tijdens de
voorbereiding en
uitvoering van het
onderwijs.

•

18. Er was voldoende
ondersteuning op het
gebied van ICT.

•
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