Dit pedagogisch kader is een instrument om de verschillende competenties van

Dit pedagogisch kader heeft tot doel een gemeenschappelijk kader vast te

docenten te integreren, en is bedoeld als leidraad voor docenten en instellingen

stellen van competenties die een docent moet ontwikkelen om een facilitator te

met betrekking tot de noodzakelijke competenties die moeten worden

kunnen zijn in GBL-activiteiten en in het bijzonder in educatieve escape rooms

ontwikkeld om game-based learning (GBL) in onderwijs en leren te faciliteren,

(EER), en om te worden gebruikt bij de ontwikkeling van de Massive Open Online

met als uiteindelijk doel het leren van studenten te verbeteren.

Course (MOOC).

Figuur 1. Conceptueel pedagogische kader

De drie gebieden zijn onderling verbonden en de 22 competenties zijn onderling

Deze lijst van competenties is ook van toepassing op het institutionele systeem

verwant, en moeten alle als onderdeel van een geheel worden behandeld. Zelfs

en op degenen die betrokken zijn bij de ondersteuning van het onderwijs. Zij is

de institutionele ondersteuningscomponenten moeten verband met elkaar

bedoeld om belanghebbenden in het onderwijs te helpen docenten te

houden, wil de GBL-methodologie effectief zijn en op lange termijn houdbaar

ondersteunen bij het ontwikkelen van de verschillende competenties die zij

zijn.

nodig hebben om EER-facilitators te worden.

Deze competenties zijn van toepassing op docenten in alle onderwijsdomeinen,

In de onderstaande tabellen zijn alle 22 competenties opgesomd, en elke

zoals

competentie gaat vergezeld van een beschrijving en een korte suggestie voor

sociale

wetenschappen,

natuurwetenschappen,

exacte

en

gezondheidswetenschappen. In ons onderzoek verzamelen we feedback van
docenten uit deze verschillende domeinen.

de docenten om ze in de praktijk te brengen.

PEDAGOGISCH
Identificeren
van nieuwe
methodologieën

Mentorschap

Reflectie
aanmoedigen

Afstemming tussen
de games en het
leren

Zinvolle activiteiten voor het onderwijs vaststellen en plannen;
Begrijpen hoe de nieuwe methodologie kan helpen in het
onderwijs- en leerproces.

Identificeer de sterke punten en beperkingen van nieuwe
methodologieën;
Plan de doelstellingen die u met deze methodologie wilt
bereiken.

De docent moet een idee hebben van de capaciteiten van zijn
leerlingen, om de lengte, de complexiteit en/of de moeilijkheidsgraad van de ruimte te bepalen.

Betrekken, begeleiden en ondersteunen van studenten, tot
het succes van de methodologie;
Monitoring van de activiteiten om ervoor te zorgen dat de
beoogde doelstellingen worden bereikt.

Noodzaak om de spelaanpak te begeleiden in het leerproces;
Vermogen om leer- en reflectiemomenten tijdens de spelen te
identificeren.

Vermogen om EER-activiteiten af te stemmen op de leerresultaten;
Integratie van de aanpak overeenkomstig de doelstellingen van
het curriculum, met de voorkeuren van de leerlingen en demografische en sociaal-culturele verschillen.
Signaleren, rapporteren en samenwerken bij de behandeling van het leren;

Evaluatie na
het spel

Identificeren en plannen van de oplossing van onderwijssituaties die van invloed
zijn op studenten met verschillende capaciteiten en verschillende leertempo's;
Zorgen voor de evaluatie van de activiteit.

Figuur 2a. Beschrijving van de competenties

Zorgen voor doeltreffende communicatie;
Zorg voor synergie tussen studentenengagement en games;
Wees motiverend en ondersteunend.

De leerplaninhoud en het gebruik van EER te evalueren om de
bevordering van de ontwikkeling van basisvaardigheden van
studenten te beïnvloeden.

Heeft een effectieve debriefing/reflectie strategie nodig om de
leerdoelen te benadrukken;
Observatie.

TECHNOLOGISCH
Ervaring
met games
en GBL

Technologische
knowhow

Digitale
zelfredzaamheid

Denken in
ontwerpen

Diepgaande kennis
over inhoud

Ervaring met spellen of enige basiskennis over verschillende
spelbenaderingen;
Speelsheid;
Speelvaardigheid;
Aanleg voor spellen.

In staat zijn om technische problemen op te lossen.

Digitale competenties;
vertrouwdheid met digitale technologieën en media.

Kennis van het en het praktische proces voor de ontwikkeling
van het verhaal en de spelactiviteiten.

Het gebruik van het instrument onder de knie krijgen.
Begrijpen van de basisprincipes en fundamentele wetten van
het actieve leerproces.

Figuur 2b. Beschrijving van de competenties

Ontsnappingskamers spelen
Genieten van de activiteiten die ze doen

De docent moet alternatieve hulpmiddelen kennen;
Het is nuttig om altijd partners te hebben die kunnen helpen;
Wees voorbereid op het onverwachte

De docent moet op de hoogte blijven van de laatste digitale
trends.

Creëer/Idealiseer het idee dat in de spellen moet worden
ontwikkeld;
Test het idee en zorg ervoor dat het verhaal goed in elkaar zit.

De docent moet updates houden over met deskundigen en
professionals in game design, door deskundigen en professioneel
werk te kennen;
Het identificeren van uw opleidingsbehoeften.

SOCIAAL
Creativiteit

Creatief denken;
Vermogen om nieuwe en originele ideeën, verbanden en
oplossingen voor problemen te ontdekken.

Innovatievermogen

Vermogen om nieuwe activiteiten in het onderwijs aan te
moedigen;
Het verlaten van de conventionele onderwijsmethoden.

Open geest

Flexibiliteit en
aanpassing

en zelfvertrouwen

Denk out of the box;
Wees enthousiast en energiek om activiteiten uit te voeren.

Onder druk kunnen denken en handelen;
Logisch denken;
Probleemoplossend vermogen.

Aanpassen aan de situatie;
Verbeter;
Wees gezaghebbend tijdens de activiteit, indien nodig.

zijn.

Teamwork

Begrijp game trends die nuttig kunnen zijn om samen te
werken met educatieve praktijken.

Openstaan voor nieuwe onderwijsmethodes;
Motivatie om te leren en hun comfortzone te verlaten.

Volhardend zijn en niet bang zijn om te falen;
Weerbaarheid tegen mislukkingen;
De docent moet zijn eigen potentieel om een EER facilitator te

Doorzettingsvermogen

Wees nieuwsgierig, gebruik je verbeelding;
Wees communicatief, empathisch en een verhalenverteller.

Werken en anderen mobiliseren;
Samenwerking;
Samenwerken om EER-activiteiten te ontwikkelen en te
implementeren.

Figuur 2c. Beschrijving van de competenties

Wees gedisciplineerd en georganiseerd;
Wees geduldig;
Bereid zijn om te proberen en te falen en het opnieuw te
proberen.
Ontmoet en bevorder interactieprocessen,
samenwerkingsstrategieën en teamwerk;
Creëer samen ideeën.

INSTITUTIONELE STEUN
Richtlijnen en
universitaire
ondersteuning

Harmonie met de doelstellingen van de schooladministratie;
Richtslijnen om leerkrachten te helpen pedagogische strategieën
toe te passen die creativiteit bevorderen.

Duidelijke pedagogische doelstellingen vaststellen;
Zorg voor institutionele steun voor onderwijsinnovatie.

Fysieke middelen, uitrusting, gereedschap voor het maken van
spelletjes. Menselijke hulpbronnen.

Een instelling zijn die professionele ontwikkelingscursussen
aanmoedigt;
Zorgen voor onderzoek naar spelactiviteiten.

Financiële steun

Financiële steun om de duurzaamheid van EER-activiteiten aan
te moedigen en te bevorderen.

Bijkomende steun verlenen voor de aankoop van materiaal,
opleiding en human resources voor de ontwikkeling van deze
activiteiten.

Beheer van de tijd

Voldoende tijd om een game voor te bereiden, en om ze te
combineren met de verschillende andere onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.

Zorg voor de afstemming van de tijd die docenten nodig
hebben voor onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.

Betrokkenheid van collega's in de instelling;
Acceptatie en beloning van docenten die deze activiteiten
gebruiken.

Het motiveren van docenten om nieuwe onderwijsmethoden te
gebruiken.
Bevordering van samenwerking.

Instrumenten
en middelen

Samenwerking
tussen docenten

Geschikte
omgevingen

Geschikte omgeving voor EER-activiteiten.

Figuur 2d. Beschrijving van de competenties

Zorgen voor een omgeving die door verschillende klassen van
de instelling kan worden gebruikt en voor verschillende thema's
kan worden aangepast.

Na het definiëren en ordenen van de competenties in verschillende groepen werd geconstateerd dat, hoewel alle competenties noodzakelijk zijn gedurende het gehele
proces van invoering van een EER, sommige competenties een grotere impact hebben en vaker worden genoemd in specifieke fasen van de invoering van deze
methodologie.

Planning
- Weten hoe nieuwe methodologieën te
identificeren
- Diepgaande kennis over de inhoud

Ontwerp en puzzel

- Flexibiliteit en aanpassing

- Evaluatie na het spel

- Technologische knowhow

- Doorzettingsvermogen en
zelfvertrouwen

- Reflectie aanmoedigen

- Digitale zelfredzaamheid
- Denken in ontwerpen

- Innovatievermogen

- Creativiteit

- Open geest

- Teamwork

- Creativiteit

- Doorzettingsvermogen en
zelfvertrouwen

- Financiële steun

Post-game

- Ervaring met games en GBL

- Afstemming tussen de spellen en het
leren

- Richtlijnen en steun van de universiteit

Uitvoering

- Mentorschap

- Flexibiliteit en aanpassing

- Teamwork

- Afstemming tussen de games en het
leren

- Ervaring met spelen en GBL

- Creativiteit

- Samenwerking tussen leerkrachten

- Teamwork

- Geschikte omgevingen

- Tijdmanagement
- Gereedschap en middelen

Figuur 3. Meest voorkomende competenties in elke fase van de EER

Richtlijnen en institutionele steun zullen het hele proces voortdurend

Docenten moeten de voordelen van deze aanpak en het potentieel van deze

ondersteunen. Om een EER te ontwikkelen en uit te voeren, heeft de docent

methodologie inzien en vervolgens collega's en ondersteuners erbij betrekken,

instrumenten en middelen nodig, financiële steun, een geschikte omgeving, tijd

om een ondersteunend netwerk en gemeenschap te creëren voor de verdere

om een EER te plannen, te ontwerpen, toe te passen en te evalueren, en

ontwikkeling van deze methodologie in IHO's.

samenwerking met andere partners.

CHARLOTTE
IDENTIFICEREN VAN NIEUWE
METHODOLOGIEËN
DENKEN IN ONTWERPEN
FLEXIBILITEIT EN AANPASSING
SAMENWERKING TUSSEN DOCENTEN

Het project van Unlock was gericht op het identificeren van en reflecteren op het

RICHTLIJNEN EN UNIVERSITAIRE
ONDERSTEUNING

G E M OT I V E E R D E / E X P E R I MENTELE DOCENT IN EEN
GUNSTIGE OMGEVING

profiel van de docent die in staat is op te treden als een facilitator in
EER-activiteiten.

MOTIVATIE
Ze is altijd enthousiast geweest over het
gebruik van nieuwe onderwijsmethodologieën, namelijk design thinking, evenals

BESCHRIJVING
Charlotte

is

hoogleraar

management

mentorschap, wat haar flexibiliteit en

De gegevens om de verschillende profielen uit te werken werden verzameld uit

aanpassingsvermogen weerspiegelt.

eerdere onderzoeksactiviteiten, casestudies en vragenlijsten en samengevat in

internationale ervaring. Ze werkt samen

VERWACHTINGEN

een aantrekkelijk formaat van een profiel van een echte docent.

met

Houdt van reizen en lezen en wordt

hoger onderwijs en heeft een levendige
verschillende

universiteiten

en

co-auteurs in verschillende landen.

gemakkelijk betrapt op dagdromen over
nieuwe projecten, ideeën en bestemmin-

MIDDELEN

gen. Charlotte is zeer betrokken bij de

Ze staat zeer open voor experimenten

universitaire activiteiten en is erg blij met

met nieuwe technologieën en media,

de universitaire omgeving die innovatie

waarbij ze gebruik maakt van online tools

bevordert

om haar studenten te betrekken en ze is

innovatieve pedagogie te organiseren en

zeer betrokken bij de ontwikkeling van

kansen en beloningen te bieden voor

niet-formele leeractiviteiten voor student-

professoren die met nieuwe methodolo-

en en collega-onderzoekers.

gieën experimenteren.

door

evenementen
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Figuur 4a. Verschillende profielen van docenten die EER gebruiken

over

ALISTAIR
REFLECTIE AANMOEDIGEN
TECHNOLOGISCHE KNOWHOW
DIGITALE ZELFREDZAAMHEID
DOORZETTINGSVERMOGEN EN
ZELFVERTROUWEN

G E M OT I V E E R D E / E X P E R I MENTELE DOCENT IN EEN
NIET-GUNSTIGE OMGEVING

GEBREK RICHTLIJNEN, STEUN VAN DE
UNIVERSITEIT

Deze verschillende persona's vertegenwoordigen op een praktische manier de
belangrijkste inhoud van het pedagogisch kader (kennis, attitudes en vaar-

MOTIVATIE
BESCHRIJVING

Alistair is een zeer strenge gast, en innovatie

Alistair is een hoogleraar engineering hoger

georiënteerde

onderwijs met een uitstekende track in

toegepaste problemen om hun leercapaciteit-

onderzoek en ontwikkeling van samenwerk-

en te stimuleren en is altijd bereid om te leren

ingsprojecten met studenten en industriële

over nieuwe onderwijsbenaderingen.

partners.

die

studenten

betrekt

bij

VERWACHTINGEN

HULPBRONNEN

Voelt gebrek aan steun van de instelling en

Hij heeft een grote technologische know-how

collega's om nieuwe onderwijs- en leermeth-

en digitale self-efficacy, wordt geïdentifi-

oden toe te passen, en een sterke druk om

ceerd als een goede teamspeler, toont

zich te houden aan traditionele evaluatietech-

creativiteit,

innovatievaardigheden,

nieken (bijv. examens), maar is gefascineerd

open-mindedness,

doorzettingsvermogen,

door actieve leerbenaderingen ondanks het

en zelfvertrouwen. Met een diepgaande

feit dat hij niet erg ervaren is en niet in staat

ervaring in de industrie en lokale projecten,

is collega's, andere ingenieursprofessoren, te

heeft Alistair minder ervaring met reizen en

overtuigen van het belang en potentieel

internationale samenwerking.

ervan.
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Figuur 4b. Verschillende profielen van docenten die EER gebruiken

digheden) zodat docenten het kunnen relateren aan hun eigen profiel of dat
van degenen die hen omringen en een gemeenschap kunnen integreren binnen
de instelling voor hoger onderwijs (IHO).

JULIA
RICHTLIJNEN EN UNIVERSITAIRE
ONDERSTEUNING
GESCHIKTE OMGEVINGEN

NIET GEMOTIVEERDE / NIET
ERVAREN DOCENT IN EEN
GUNSTIGE OMGEVING

Uiteindelijk

willen

we

met

deze

persona's

Europese

docenten

en

INSTRUMENTEN EN MIDDELEN

onderwijsagenten motiveren om het profiel van facilitatorn van GBL te

TEAMWORK

ontwikkelen, met name voor EER-activiteiten, om deze activiteiten uit te voeren

DIEPGAANDE KENNIS OVER INHOUD

en er voordeel uit te halen, en zo hun groei en duurzaamheid op lange termijn
te bevorderen.

MOTIVATIE
BESCHRIJVING

Aangezien ze al een uitstekende leerkracht is

Julia is een zeer competente professor

met bewezen resultaten, heeft Julia soms niet

economie

de volledige motivatie om nieuwe onderwijs-

in

het

hoger

onderwijs

die,

ondanks het feit dat ze openstaat voor
nieuwe

ideeën

om

haar

methoden in te voeren.

docent is, bang is dat ze niet in staat is om
nieuwe technologieën volledig te begrijpen

VERWACHTINGEN
Julia is al een gevestigde en erkende docent
aan

de

universiteit.

Haar

gebruikelijke

verwachtingen zijn dan ook dat ze les blijft
HULPBRONNEN

geven zoals ze altijd heeft gedaan. Ze

Julia is niet alleen bang dat ze niet perfect in

verwacht dat elk jaar ongeveer hetzelfde zal

staat is om nieuwe onderwijsmethoden toe te

zijn als het vorige jaar, maar als ze inziet dat

passen, maar ze kan ook baat hebben bij een

een activiteit een bewezen voordeel heeft

goed

voor de studenten en haar kan worden

samengestelde

gemeenschap

van

hoe

ze

samen met de resultaten van de onderzoeksactiviteit van het project, de
ontwikkeling te ondersteunen van een innovatieve en gamified MOOC voor

onderwijsvaar-

digheden te verbeteren en een uitstekende

Dit onderzoek maakt deel uit van het UNLOCK-project. Het heeft tot doel om,

onderwijzers die haar kunnen helpen om de

geleerd

voordelen te begrijpen en hoe ze deze

maximaliseren, zal ze zeker een inspanning

het

nut

ervan

praktijken beter kan toepassen.

leveren om deze methoden te integreren.
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Figuur 4c. Verschillende profielen van docenten die EER gebruiken

kan

IHO-docenten, over het ontwerp en de toepassing van escape room games voor
pedagogische doeleinden, en de ontwikkeling van vaardigheden zoals
creativiteit als een ondernemersvaardigheid bij studenten.

www.un-lock.eu
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