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Nieuw of in een 
nieuw jasje? 
De stroom publicaties 
en bijeenkomsten over 
serious games doet 
vermoeden dat we te 
maken hebben met een 
veelbelovende recente 
innovatie. Het thema 
‘serious games’ heeft 
zelfs de beleidsagenda 
van de Nederlandse overheid gehaald. 
Dit blijkt uit de verschillende recent 
verschenen nota’s, opdrachtonderzoe-
ken en subsidieprogramma’s waarin 
grote kansen gesignaleerd worden 
voor medische toepassingen, veilig-
heid, training en onderwijs. De subsi-
dies via programma’s als Bsik, e-lear-
ning en Maatschappelijke Sectoren 
en ICT zijn dan ook navenant. Door 
alle aandacht voor serious games 
wordt echter vergeten dat de militaire 
industrie al meer dan een eeuw lang 
methoden ontwikkelt en gebruikt 
waarbij mensen leren door te spelen. 
In feite is dit niet opzienbarend, want 
de krijgsheren van weleer maakten 
in hun tijd al gebruik van spellen 
zoals schaken om inzicht te krijgen in 
oorlogsstrategieën. Deze methoden 
zijn begin jaren vijftig overgewaaid 
naar de overheidssector en vervolgens 
naar het bedrijfsleven. Zo eind jaren 

het spel Artesis van het Nederlandse 
V-Step (www.vstep.nl), en meer 
op educatie gerichte spellen, zoals 
Making History (www.making-history.
com). De term is in 2002 onder de 
aandacht gebracht door Ben Sawyer, 
maar is net als het idee om spellen 
te gebruiken om een boodschap over 
te brengen, niet nieuw. Al in 1970 
schreef Clark C. Abt namelijk een 
boek met als titel Serious Games.
Verder heeft de term flink ter discus-
sie gestaan. De Nederlandse filosoof 
Huizinga schrijft in zijn boek Homo 
Ludens uit 1938 dat spelen een 
belangrijk element is van een cul-
tuur. Hierdoor moeten we volgens 
hem spellen als serieuze activiteiten 
beschouwen. Gevoed door Huizinga’s 
ideeën, maar ook door observaties 
van het gedrag van gamers en ontwik-
kelingen in de entertainmentindustrie 
zoals e-sports (spelcompetities en 

tachtig werd er voor het eerst geëxpe-
rimenteerd met de ontwikkeling en 
inzet van digitale spellen om kennis 
en vaardigheden te verwerven. Deze 
stroming staat vandaag de dag te boek 
als edutainment, een samentrekking 
van education en entertainment.
Nu zijn er dan de zogenaamde seri-
ous games: spellen die ontwikkeld 
worden met behulp van digitale 
entertainmenttechnieken, maar die 
niet-entertainmentdoeleinden heb-
ben. De definitie toont dat het gebied 
van serious games veelomvattender is 
dan edutainment. Zo vallen hieronder 
spellen om een merk of product te 
promoten, zoals de Chiquita Bana-
nen Game (www.chiquitabananen.
nl/game), sociaal en politiek bevlogen 
spellen, zoals de minigames van Ian 
Bogost (www.persuasivegames.com), 
maar ook spellen om professionals 
te trainen, zoals brandweerlieden in 

Ontwikkelmethoden voor serious games

Er is steeds meer aandacht voor serious games, spellen die ontwikkeld 

worden met behulp van digitale entertainmenttechnieken, maar niet 

bedoeld zijn als entertainment. De auteurs doen verslag van onderzoek 

naar het inzetten en ontwikkelen van serious games en gaan in op het zelf 

ontwikkelen en het gebruik van ontwikkelsoftware en van game-engines.
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-toernooien), beschouwen veel game-
onderzoekers alle spellen als serieus. 
In dat geval is de term ‘serious games’ 
niet onderscheidend. Op basis van 
deze kritiek heeft Sawyer iedereen 
uitgenodigd met een betere benaming 
te komen, maar die is tot op heden 
niet gevonden en daarom is de term 
(voorlopig) gebleven. Om serious 
games op juiste waarde te schatten is 
het belangrijk in te zien dat behalve 
de benaming zelfs het idee achter 
deze beweging niet nieuw te noemen 
is. Het is gewoonweg een bestaand 
idee in een nieuw jasje.

Niet nieuw, maar nog wel 
onduidelijk
Tegenstrijdig met de constatering 
dat serious games niet nieuw te 
noemen zijn, is de vaststelling dat er 
nog veel kennislacunes bestaan. Er 
is bijvoorbeeld onduidelijkheid over 
hoe deze spellen ontwikkeld, ingezet 
en geëvalueerd moeten worden. Een 
van de oorzaken van deze onduide-
lijkheid is dat we nog niet bekend 
zijn met de reacties en opvattingen 
van (potentiële) spelers. De jeugd is 
opgegroeid in het digitale tijdperk, 
maar de huidige managers niet. 
Daarnaast staan de meeste bedrijven 

en educatieve instellingen nog huive-
rig tegenover het begrip ‘spellen’. De 
tweede oorzaak is dat we niet weten 
welke effecten spellen hebben. We 
hebben slechts een gering idee over 
het wat, hoe en waarom van het leren 
in een spelomgeving (en de retorische 
kracht ervan) en we hebben vrijwel 
geen idee van de korte- en langeter-
mijneffecten van deze leerprocessen.
Met betrekking tot de ontwikkeling 
is het onder andere de vraag wat de 
mogelijkheden zijn voor het zelf ont-
werpen van serious games en welke 
voordelen dat met zich meebrengt 
ten opzichte van de zogenaamde 
kant-en-klare Commercial-Off-The-
Shelf (COTS)-spellen. In de praktijk 
blijkt dat onderwijsinstellingen veelal 
gebruikmaken van COTS-spellen als 
SimCity, The Sims, Civilization IV en 
Europa Universalis II. Hoewel deze 
spellen zich op educatieve onderwer-
pen richten, zijn ze ontworpen met 
een entertainmentdoel. Hierdoor 
kunnen educatieve aspecten onderbe-
licht raken. Onder meer de disserta-
ties van Squire (2004) en Egenfeldt-
Nielsen (2005) tonen aan dat spelers 
bijvoorbeeld moeite hebben een 
koppeling met de educatieve doelstel-
lingen en met de werkelijkheid te vin-

den. Op basis hiervan kan verwacht 
worden dat het op maat ontwikkelen 
van een spel effectiever is.
Dat instellingen desondanks (nog) 
vasthouden aan COTS-spellen heeft 
vooral te maken met het feit dat er 
weinig bekend is over hoe een serious 
game ontworpen dient te worden en 
dat het financieel en technisch lastig 
is überhaupt te beginnen aan de 
ontwikkeling van een spel.

Experimenten met 
ontwikkelmethoden
Aan de Technische Universiteit Delft 
wordt geprobeerd met de ontwikke-
ling, analyse en evaluatie van serious 
games de benodigde inzichten te 
verkrijgen om gemakkelijker spellen 
te kunnen ontwikkelen, die daarnaast 
ook nog eens effectiever zijn. Er is 
vanuit de universiteit geëxperimen-
teerd met drie ontwikkelmethoden:  
1) het volledig zelf ontwikkelen van 
een spel (‘from scratch’); 2) gebruik-
maken van ontwikkelsoftware; en  
3) gebruikmaken van bestaande 
spelconcepten en game-engines 
(modding). 
Vanuit iedere methode is er een 
spel ontwikkeld: SimPort, Ventum 
Online en Dijk Patrouille. SimPort 

Samenvatting

Om inzicht te krijgen in hoe serious games gemakkelijker kunnen worden ontwikkeld en 

hoe effectievere spellen kunnen worden gemaakt, ontwikkelt, analyseert en evalueert de 

Technische Universiteit Delft serious games aan de hand van drie ontwikkelmethoden: het 

volledig zelf ontwikkelen van een spel, gebruikmaken van ontwikkelsoftware en gebruikmaken 

van bestaande spelconcepten en game-engines (modding). 
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(www.simport.eu) is een volledig zelf 
ontwikkeld spel over de bouw en de 
uitgifte van percelen van de Tweede 
Maasvlakte. Het doel van het spel is 
om inzicht te geven in de langeter-
mijneffecten van keuzes die in het 
begin van een grootschalig project 
gemaakt worden. Ventum Online 
(www.ventum.nl) is in tegenstelling 
tot SimPort met behulp van Flash 
ontwikkeld. Het gaat ook over pro-
jectmanagement, maar dan over de 
ontwikkeling van een offshore wind-
molenpark. Centraal staan de onder-
handelingen van een consortium in 
een onzeker en technisch complex 
project. Dijk Patrouille (www.delft-
geosystems.nl/dijkpatrouille) is een 
spel waarin de speler dijken moet 
inspecteren. Hierbij moet de speler 
tijdig problemen signaleren en op het 
juiste moment maatregelen nemen 
om overstromingen te voorkomen. 
Dit spel is ontwikkeld met behulp van 

de Unreal Engine, de game-engine 
van het spel Unreal Tournament, 
en kan mede daarom als een mod 
beschouwd worden. 
Aan de hand van deze drie voorbeel-
den bespreken we hoe serious games 
kunnen worden ingezet en ontwik-
keld en wat de reacties zijn van de 
gebruikers. We leggen daarbij de 
nadruk op de ervaring van het zelf 
ontwikkelen, het gebruikmaken van 
ontwikkelsoftware en het gebruik 
van mods, en vergelijken dit met het 
gebruikmaken van COTS-spellen.

Samen sterker – werken 
aan betere games 
De eerste stap in het ontwerppro-
ces (of het kiezen van een geschikt 
COTS-spel) is het bepalen van de 
inhoud en de boodschap van het 
spel. Hierbij spelen het doel van 
het spel en de context waarin het 
spel gebruikt wordt een belangrijke 
rol. Het spel Ventum Online neemt 
bijvoorbeeld een centrale plaats in in 
cursussen over projectmanagement. 

Het biedt de deelnemers van de cur-
sus de mogelijkheid de geleerde the-
orieën en aanpak toe te passen in de 
dynamische omgeving van een spel. 
Belangrijk is dat er een goede afstem-
ming is tussen de boodschap in het 
spel en de cursus. Door het spel in 
samenwerking met de docenten te 
ontwikkelen is dit gewaarborgd.
In tegenstelling tot Ventum Online 
wordt SimPort als afzonderlijke acti-
viteit ingezet, en wel op twee manie-
ren. Het wordt ten eerste gespeeld 
met verschillende afdelingen van het 
Havenbedrijf Rotterdam. Deze spe-
lers hebben weinig achtergrondinfor-
matie nodig, uitleg van de spelregels 
is voor hen voldoende. SimPort wordt 
daarnaast in het onderwijs gespeeld. 
In dit geval is het noodzakelijk dat er 
wat achtergrondinformatie over de 
Tweede Maasvlakte wordt verteld. 
In beide gevallen blijft het doel van 
het spel hetzelfde, hoewel precisie 
en validiteit voor het Havenbedrijf 
belangrijker zijn dan voor studenten. 
Om te voldoen aan de eisen van pre-
cisie en validiteit is het spel in nauwe 
samenwerking met het Havenbedrijf 
Rotterdam ontwikkeld.
Dijk Patrouille wordt op een andere 
manier ingezet dan SimPort en 
Ventum Online. Het wordt gebruikt 
om vaardigheden te trainen in plaats 
van inzicht te geven. Spelers kun-
nen verschillende scenario’s oefenen 
en herhalen, zodat ze zich continu 
kunnen ontwikkelen. Dijk Patrouille 
wordt enerzijds binnen een cursus 
gebruikt en hierbij geldt net als bij 
Ventum Online dat er een juiste 
afstemming dient te zijn met de 
cursus. Anderzijds wordt het spel net 
als SimPort afzonderlijk gebruikt. 
Het spel is voornamelijk ontwikkeld 
voor dijkwachters, maar steeds meer Figuur 1. Dijk Patrouille, SimPort en Ventum Online
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andere doelgroepen zijn erin geïnte-
resseerd om het spel te gebruiken, 
zoals onderwijsinstellingen. Om de 
precisie en de validiteit van dit spel 
te waarborgen is het spel ontwikkeld 
aan het geotechnisch kennisinstituut 
GeoDelft, in samenwerking met een 
aantal waterschappen.
Het succes van de drie spellen is voor 
een groot deel afhankelijk geweest 
van de intensiteit waarmee met de 
verschillende belanghebbenden is 
samengewerkt. Deze samenwerking 
is niet alleen belangrijk om precisie 
en validiteit te waarborgen. Bij het 
ontwerpen van serious games moeten 
keuzes worden gemaakt tussen de 
pedagogische leerdoelen, de realiteit 
en de spelelementen en overleg is 
hierbij van cruciaal belang. Soms 
dient er bijvoorbeeld afgeweken 
te worden van de realiteit om het 
spel speelbaar te houden. Dit is een 
duidelijk verschil met COTS-spellen, 
waarbij de samenwerking puur wordt 
gebruikt om het entertainmentgehalte 
te vergroten. Hierdoor is het mogelijk 
dat deze spellen minder goed aanslui-
ten bij het serieuze doel van het spel 
en de context waarin het gebruikt 
wordt. Een lagere effectiviteit van 
COTS ten opzichte van de drie ont-
wikkelmethoden lijkt daarom zo goed 
als zeker.

Java, Flash of Unreal 
Engine?
Een tweede stap is de ontwikkeling 
van het spel. Zoals gezegd zijn er ver-
schillende technieken om dit te doen. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk vrijwel 
vanuit het niets (‘from scratch’) 
een spel te ontwikkelen, zoals met 
SimPort is gedaan. Dit laatste spel 
is vanuit een blanco startpunt opge-
bouwd met behulp van de program-

meertaal Java. Natuurlijk is er bij de 
ontwikkeling handig gebruikgemaakt 
van bestaande codes, want een spel 
vanuit het niets ontwikkelen bestaat 
vandaag de dag niet meer. Het voor-
deel van het volledig zelf bouwen is 
dat er geen of nauwelijks beperkingen 
zijn. Een nadeel is dat het veel tijd 
kost. Daarnaast vraagt het om een 
uitgebreide expertise van de program-
meurs, omdat over alle functionalitei-
ten moet worden nagedacht.
Een andere mogelijkheid is om 
gebruik te maken van ontwikkelsoft-
ware. Er bestaan diverse programma’s 
die niet specifiek bedoeld zijn om 
spellen mee te ontwikkelen, maar 
die hiervoor wel kunnen worden 
gebruikt. De populairste niet speci-
fiek voor spellen bedoelde ontwik-
kelsoftware is ongetwijfeld Flash. 
Bij het ontwikkelen van Ventum 
Online is hiervan gebruikgemaakt. 
Het voordeel van dit soort software is 
dat die een interface biedt waardoor 
de ontwikkeling overzichtelijk wordt 
en het niet altijd nodig is om in de 
code te duiken. Een nadeel is dat de 
software niet specifiek bedoeld is voor 
de ontwikkeling van spellen en hier-
door kan het gebeuren dat tijdens de 
ontwikkeling duidelijk wordt dat een 
gevraagde functionaliteit niet of met 
veel moeite te implementeren is. Bij 
Ventum Online was het bijvoorbeeld 
van belang om persistentie van data 
en interactie tussen spelers te cre-
eren, aangezien het spel over enkele 
dagen en soms wel weken gespeeld 
moet kunnen worden. Het bleek een 
uitdaging om dit in Flash voor elkaar 
te krijgen. Hoewel het gelukt is, laat 
het de beperking van dit soort soft-
ware zien.
De derde mogelijkheid betreft het 
gebruikmaken van ontwikkelsoft-

ware specifiek bedoeld om spellen 
te ontwikkelen. Onder deze software 
vallen de zogenaamde game-engines 
en applicaties als Game Maker, RPG 
Maker en Scratch. In de ontwikkeling 
van Dijk Patrouille is gebruikgemaakt 
van de Unreal Engine. Oorspronke-
lijk was deze game-engine ontwikkeld 
voor het maken van de First Person 
Shooter (FPS) Unreal Tournament, 
maar de makers hebben besloten de 
ontwikkelsoftware bij hun spellen vrij 
te geven zodat spelers zelf omgevin-
gen kunnen creëren. De game-engine 
kan zelfs gebruikt worden om nieuwe 
spellen te maken. Het creëren van 
nieuwe omgevingen in een bestaand 
spel of het maken van nieuwe spellen 
op basis van een bestaand spel wordt 
modding genoemd.
Modding brengt veel voordelen met 
zich mee omdat functionaliteiten, 
zoals het aanmaken van objecten, 
voice-overs en chatfuncties, er al 
zijn. Bovendien maakt een editor, 
een interface zoals de meeste soft-
wareprogramma’s die tegenwoordig 
hebben, dikwijls deel uit van derge-
lijke softwarepakketten. Het ontwik-
kelen van een spel wordt hierdoor 
overzichtelijker en gemakkelijker. 
In feite levert deze spelspecifieke 
ontwikkelsoftware de bouwstenen 
aan om een spel te ontwikkelen. Een 
nadeel van engines is dat ze niet een 
oneindig aantal functionaliteiten 
aanbieden, waardoor specifieke wen-
sen niet altijd ondersteund worden. 
Tijdens de ontwikkeling van Dijk 
Patrouille bleek regelmatig dat sim-
pele functies zoals het plaatsen van 
gras tegen een helling niet te imple-
menteren waren. Een ander nadeel 
is de technische maar ook de juri-
dische afhankelijkheid van de soft-
wareontwikkelaar. Bepaalde functi-
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onaliteiten konden in Dijk Patrouille 
niet geïmplementeerd worden omdat 
we geen toegang hadden tot de codes 
in de Unreal Engine. Daarnaast is het 
met het huidige contract niet moge-
lijk het spel commercieel te verkopen.
Naar aanleiding van de verschil-
lende technieken die we gebruikt 
hebben om een serious game te 
maken, kunnen we concluderen dat 
niet één methode de beste is. Het is 
daarom belangrijk de voor- en nade-
len van de verschillende technie-
ken zoals Java, Flash en de Unreal 
Engine te bekijken en in te schatten 
welke techniek het beste past bij 
het te ontwikkelen spel.

Waar kan ik het spel kopen?
De drie games zijn ontwikkeld om 
beter aan te sluiten bij de belevings-
wereld van de spelers en het doel van 
het spel dan wanneer een COTS-spel 
gebruikt zou worden. Om te testen of 
de spellen inderdaad goed aansluiten, 
zijn ze uitgebreid geëvalueerd. Hierbij 
is gekeken naar het gebruik van het 
spel (‘Is het een leuk spel?’) en naar 
de bereikte doelen (‘Werkt het?’). 
Wat het gebruik betreft, blijken de 
reacties bij alle drie positief. Spelers 
vinden de spellen uitdagend en leuk 
en vinden dat ze er goed uitzien. 
Vooral het realisme van de spellen 
wordt hoog beoordeeld. Dat deze 
spellen motiverend zijn, blijkt uit 
onze observaties en de reacties van 
de spelers. Zo werd aan het eind van 
een SimPort-spelsessie gevraagd waar 
het spel verkrijgbaar was. Verder werd 
bij een Dijk Patrouille-spelsessie een 
keer gevraagd of men het spel mee 
naar huis kon nemen, de speler wilde 
namelijk graag eens de 100%-score 
halen.

De ervaringen met betrekking tot de 
leerdoelen zijn heel divers. Zo blijkt 
het moeilijk te zijn om de sociale 
complexiteit van een project goed 
tot zijn recht te laten komen in 
een computerspel. Mede hierdoor 
worden Ventum Online en SimPort 
vaak met de spelers tegelijkertijd en 
op dezelfde plaats gespeeld. Als we 
naar de evaluatie van spelers kijken, 
blijkt dat Ventum Online en SimPort 
goed ingezet kunnen worden om 
meer inzicht te verschaffen in de 
inhoudelijke kant van de projecten. 
In projecten waarin complexiteit en 
onzekerheid centraal staan, geeft de 
ervaring van een dergelijk spel een 
toegevoegde waarde. Een andere 
observatie is de discussie die plaats-
vindt naar aanleiding van het spelen. 
Spelers van Dijk Patrouille blijken na 
afloop, maar ook tijdens het spelen, 
hun eigen inspectieproces te evalu-
eren. Ze reflecteerden hun eerdere 
ervaringen in de werkelijkheid met de 
ervaringen die ze hebben opgedaan 
tijdens het spelen. Deze discussies 
leiden tot een verdere verdieping van 
het onderwerp.
De opgedane kennis, de ervaringen 
en de discussie komen voornamelijk 
voort uit de nauw ontwikkelde rela-
tie tussen het spel, de pedagogische 
doelen en de werkelijkheid waar de 
spelers mee te maken zullen krijgen. 
Bij COTS-spellen is deze relatie min-
der sterk aanwezig, waardoor gebrui-
kers moeite hebben een koppeling te 
vinden tussen deze elementen.

Op weg naar mods
COTS-spellen zijn goede enter-
tainmentspellen, maar ze zijn niet 
altijd geschikt om direct in te zetten 
voor serieuze doeleinden. Het lijkt 
beter om serious games op maat te 

laten maken. Op die manier wor-
den authentieke leeromgevingen 
gecreëerd die goed aansluiten bij de 
belevingswereld van de spelers. Het 
zal desondanks voor de meeste instel-
lingen voorlopig nog lastig blijven om 
zelf spellen te ontwikkelen vanwege 
het gebrek aan spelkennis en mid-
delen. Het is echter een mythe dat 
dergelijke spellen per se van enter-
tainmentkwaliteit moeten zijn. Het 
doel van op maat gemaakte spellen 
is niet om een commercieel winst-
gevend product neer te zetten, maar 
een spel waarbij de doelen in het spel 
overeenkomsten vertonen met de 
leerdoelen buiten het spel. De ont-
werpervaringen van SimPort, Ventum 
Online en Dijk Patrouille tonen aan 
dat dit mogelijk is.
De ontwerpervaringen laten tevens 
zien dat het mogelijk is op vrij diverse 
gebieden spellen in te zetten en dat er 
verschillende technieken gehanteerd 
kunnen worden om een succesvol 
spel te ontwikkelen. Of het spel nu 
volledig zelf ontwikkeld wordt, met 
behulp van ontwikkelsoftware of met 
bestaande spelconcepten of game-
engines, in alle gevallen heeft de 
ontwikkeling geleid tot realistische, 
motiverende en bovenal leuke leer-
omgevingen. Zowel de gebruikers als 
de klanten zijn daarom dan ook zeer 
tevreden over de spellen.
Een compleet overzicht van alle 
aspecten van SimPort, Ventum 
Online en Dijk Patrouille is te vinden 
in figuur 2.

Ondanks de vergelijkbare uitkomsten 
van de drie technieken achten we 
modding het meest kansrijk voor de 
serious-gamesindustrie. Game-engi-
nes worden steeds beter en gemak-
kelijker beschikbaar en daardoor zijn 
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serious games sneller en eenvoudiger 
te ontwikkelen. Bovendien besluiten 
steeds meer spelontwikkelaars een 
editor bij het spel te leveren of delen 
van de broncodes vrij te geven, zodat 
spelers het spel kunnen aanpassen. 
Deze flexibiliteit van de spelomge-
ving kan natuurlijk tevens gebruikt 
worden om het spel op een serieuze 
manier in te zetten. Zo kunnen kant-
en-klare maar slecht afgestemde 

COTS-spellen door middel van 
modding op maat worden gemaakt. 
Het volledig zelf ontwikkelen of het 
gebruikmaken van ontwikkelsoftware 
blijven absoluut goede mogelijkheden 
die zeker niet uit het oog moeten 
worden verloren. Echter, naar ver-
wachting zal het merendeel van de 
(potentiële) serious-gameontwikke-
laars ervoor kiezen om niet opnieuw 
het wiel uit te vinden.
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Figuur 2. Overzicht van Simport, Ventum Online en Dijk Patrouille

»Modding is het meest kansrijk  

voor de serious-gamesindustrie«


