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NUV Academy en de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) organiseren de 
 

Masterclass “De queeste naar een succesvolle game” 
Hoe realiseer je een succesvolle serious game? 

 
Deze Masterclass is een queeste naar de Succesvolle Game. We gaan op 12 november 2013 samen 
op pad om te ontdekken hoe je een serious game realiseert. Daarbij komen we onderweg allerlei 
obstakels tegen. Het begint al bij onze verwachting: welke obstakels binnen het onderwijs en de 
eigen uitgever denken we tegen te komen? Laten we ons daar door ontmoedigen of overwinnen we 
deze obstakels?  
 
Gelukkig reist er een aantal Masters met ons mee die eerder met dit bijltje gehakt hebben. Stap voor 
stap proberen ze samen met ons de obstakels op te lossen of er op een slimme manier gebruik van te 
maken. Of ze ontmaskeren de obstakels als misvattingen.  
 
De queeste leidt ons langs vier werelden: 
1. Overview: in deze wereld maken we kennis met concrete toepassingen van serious gaming 

binnen het onderwijs. Daarbij zien we voorbeelden van games uit alle onderwijssectoren, 
succesvolle en minder succesvolle. Ook laat de Master ons zien welke games buiten het 
onderwijs succesvol worden ingezet. We leren soorten games van elkaar te onderscheiden en 
ontmoeten de mythische wezens “proven principles” en “best practises”. We verlaten deze 
wereld pas als we onze kennis hebben gebruikt om onze eigen Succesvolle Game te definiëren. 

2. Validatie: in deze wereld moeten we het raadsel oplossen van de leeropbrengst van een serious 
game. We puzzelen niet alleen met toverspreuken als “meaningful play” en “evidence based”, 
maar ontdekken ook hoe je in je aanpak zorgt voor een goede validatie. Maar let op: de poort 
naar level 3 gaat pas open als we onze eigen Succesvolle Game voldoende gevalideerd hebben! 

3. Integratie: in deze wereld leren we hoe een game ingepast kan worden in het totale aanbod aan 
leermiddelen. We betreden daartoe het land “The Blend”. Daar laten we onze Succesvolle Game 
touwtrekken met theorie, oefening, toetsing en diagnose. Als we winnen, dan mogen we door 
naar het laatste level! 

4. Stappen: in dit laatste level komt het er op aan. De wereld van de Stappen leert ons hoe we 
onze queeste, wanneer we de Masterclass verlaten, zelf kunnen voortzetten. We vinden in deze 
wereld een routekaart voor ons vervolg. Tevens vullen we onze rugzak aan met de 
ontwerpprincipes, randvoorwaarden en technische vereisten die we nog niet tegengekomen 
waren. Maar voordat we verder kunnen moeten we eerst het veelkoppige monster “Business 
Case” verslaan. 

 
Na deze masterclass bent u als uitgever of leermiddelontwikkelaar in staat principes van serious 
gaming in te zetten bij de ontwikkeling van nieuw leermateriaal. Ook weet u hoe wat er nodig is om 
een serious game te ontwikkelen als onderdeel van uw productportfolio. 

 
Voor meer informatie en inschrijving, zie het uitgebreide programma op de websites van de GEU en 
NUV Academy. Het aantal deelnemers is beperkt. 
  

http://www.geu.nuv.nl/
http://www.nuv.nl/nuv-academy/over-nuv-academy.467884.lynkx
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Datum/tijd:  dinsdag 12 november 2013  
  10.00 – 16.00 uur 
 
Plaats: NUV Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam  
 
Inschrijven: Aanmeldformulier  
 
Kosten: Deelname aan deze Masterclass is gratis. De GEU heeft de Masters bereid gevonden 

deze dag eenmalig en exclusief voor GEU-leden kosteloos te verzorgen. Deze 
masterclass vertegenwoordigt een waarde van € 300,- per persoon en is mede tot 
stand gekomen dankzij de Dutch Games Association. 

 
LET OP: Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 25.  

(Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.) 
 
 
Over de Masters 
Alma Schaafstal (Windesheim) 
Alma Schaafstal is Hogeschoolhoofddocent Serious Gaming aan de Hogeschool Windesheim, na 
eerder vanuit verschillende posities bij TNO en daarbuiten (Center for Advanced Gaming and 
Simulation, Games for Training and Education, Taskforce Innovatie Regio Utrecht) met veel plezier 
aan dit onderwerp te hebben gewerkt. Voor en tijdens haar loopbaan bij TNO verbleef ze meerdere 
jaren in het buitenland. Een grote bron van inspiratie voor games en play ligt in het jaar in Orlando: 
“Nog altijd ben ik gefascineerd door de wijze waarop Disney in staat is om zelfs wachten nog tot een 
plezier te maken”. Alma is in 1991 gepromoveerd op de ontwikkeling van expertise in de 
Nederlandse papierindustrie. Behalve hogeschoolhoofddocent is Alma manager van de ICT-
opleidingen van Windesheim. 
 
Jaap Gerretse (QLVR) 
Jaap Gerretsen is Creative Director en (mede)oprichter van applied game studio QLVR. Na een 
carrière als Art Director bij een internationaal Webbureau, partner bij een multidisciplinair 
ontwerpbureau en parttime docent Interactief Ontwerp bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 
concentreert Jaap zich nu full time op 'Games & Apps that Matter'. Samen met zijn compagnon 
Antoon Sturkenboom, zes werknemers en drie stagiairs werkt hij aan learning- en health games voor 
opdrachtgevers als UMC Utrecht, Malmberg, Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit en 
ARCADIS. Jaap wordt enthousiast van speelse oplossingen voor serieuze zaken. 
 
Jan Willem Huisman (IJsfontein) 
Jan Willem behaalde in 1996 zijn master degree in interaction design in London. Zijn uitgangspunt is 
dat spelen de meest actieve en effectieve vorm is van leren. Als afstudeerproject maakte hij samen 
met een studiegenoot zijn eerste serious game: Meesters van de Macht. Dit spel won in 1997 de 
Bafta award en daarmee was IJsfontein geboren. IJsfontein is gespecialiseerd in interactieve media 
en realiseert uiteenlopende projecten zoals een serious game voor de training van personeel, een 
interactieve exhibit voor een museum of een crossplatform digitale methode voor het 
basisonderwijs. Jan Willem is creatief directeur van IJsfontein. 
  

http://www.formdesk.com/nuv/NUVAcademy_GEU_Masterclass_GAMES_12112013
http://www.dutchgamesassociation.nl/
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Michaël Bas (Ranj) 
Michaël studeerde in 1987 af aan de Academy voor Beeldende Kunst in Rotterdam (de huidige 
Willem de Kooning Academie) en volgde daarna een postgraduate opleiding aan de Image and Media 
Technology-faculteit aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. In 1999 richtte hij Ranj Serious 
Games op. Doordat hij meer dan honderd serious games projecten heeft afgerond, heeft Michaël 
veel ervaring met het gebruik van games in onderwijs. Zijn missie is om games te ontwerpen die het 
leren effectiever, efficiënter en leuker maken. Michaël Bas is lid van de Dutch Creative Council, een 
adviesraad voor de Nederlandse overheid. Sinds 2009 is bij bestuurslid van de Dutch Games 
Association, de branchevereniging voor de Nederlandse games industrie. 
 
Michiel Sala (Little Chicken) 
Michiel Sala is algemeen directeur van Little Chicken Game Company, een Amsterdamse game studio 
die hij in 2001 oprichtte samen met game ontwikkelaars Tomas Sala, Senne de Jong en Yannis 
Bolman. In het afgelopen decennium groeide het team uit naar twintig ontwikkelaars en heeft Little 
Chicken zich ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende applied game ontwikkelaars in de 
Benelux. Michiel combineert een voorliefde voor oude ambachten en klassiek ontwerp met een 
passie voor de nieuwe digitale wereld. 
 
Over de Masterclass 
De GEU draagt graag bij aan kennisopbouw en innovatie bij haar leden. Dit jaar zet de GEU hierin met 
Masterclasses een volgende stap. Verschillende experts – de Masters – op het gebied van leren in 
een digitale wereld zullen hun kennis beschikbaar stellen aan leden van de GEU. De Masterclasses 
zijn speciaal voor de GEU-leden ontwikkeld en kunnen worden aangeboden door een samenwerking 
tussen de Masters, de GEU en de NUV Academy. Zie voor meer informatie www.nuv.nl / NUV 
Academy. 
 
Indien u deze uitnodiging niet meer wenst te ontvangen, gelieve u af te melden door middel van het 
versturen van een e-mail naar: c.vanEijkelenburg@nuv.nl. 
 

*** 

http://www.nuv.nl/

