
AANLEIDING:  
Deze opdracht is uitgevoerd als onderdeel van 
het Phd traject van dhr. Schmitz. Dhr. Schmitz 
probeert binnen zijn Phd een brug te leggen 
tussen learning design en learning analytics 
om zodoende het onderwijs te verbeteren 
(hogere rendementen, meer plezier). Er is 
reeds een workshopgame ontwikkeld waarbij 
betrokkenen bij leeractiviteiten bewust worden 
gemaakt van de mogelijkheden om onderwijs 
te ontwerpen met daarbij gelijk technologie, 
maar ook learning analytics in het 
achterhoofd. Deze game is het The Fellowship 
of the Learning Activity bordspel 

 

DOELSTELLING:  
Het doel van dit project is om een online 
versie van het The Fellowship of the Learning 
Activity bordspel te ontwerpen en ontwikkelen 
waarbij nieuwe spelkaarten kunnen worden 
toegevoegd en bestaande spelkaarten kunnen 
worden beoordeeld, zodat een (online) 
community kan ontstaan rondom het spel. 

 
AANPAK:  
Aan de hand van de Design Science methode 
van Hevner is voornamelijk onderzocht wat de 
voor de opdrachtgever belangrijkste aspecten 
van het project zijn en of reeds vergelijkbare 
spelsystemen bestaan in de wetenschappelijke 
literatuur. Dit is gedaan met een Systematic 
Literature Review volgens de methode van 
Kitchenham. Tevens zijn webapplicatie tools 
en methoden onderzocht en de optie om de 
applicatie te kunnen gebruiken op een Surface 
Table. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESULTATEN:  
De belangrijkste aspecten van het project zijn 
verhelderd en binnen de literatuur zijn geen 
vergelijkbare spelsystemen gevonden. De 
gevonden bronnen hebben voornamelijk 
betrekking op het toepassen van games en 
game-aspecten om zo Learning Analytics van 
studenten te verzamelen. 

 
Aan de hand van het onderzoek zijn 
requirements opgesteld en is een ontwerp 
gemaakt. Volgens het ontwerp is vervolgens 
de eerste versie van de game ontwikkeld.  
• De frontend applicatie is ontwikkeld met 

React (Javascript) en betreft vooral de UI. 
• De backend is ontwikkeld met Flask 

(Python) en betreft een api en de connectie 
met een niet-relationele database. 
(MongoDB). 

De game  werkt vooral goed op een groot 
scherm of een Surface Table. 
 

 
 

  

  

  

  
 
 
 
 
          CONCLUSIE:  

Het project Online Workshopspel 
betreft een minoropdracht die in 
opdracht van dhr. Schmitz voor het 
Lectoraat Data Intelligence is 
uitgevoerd. Deze opdracht is uitgevoerd 
als onderdeel van het Phd traject van 
dhr. Schmitz. 
  
Betrokken organisaties:  
De opdrachtgever en contactpersoon 
van dit project is Dhr. Marcel Schmitz. 
  
Dhr. Schmitz is werkzaam bij het 
Lectoraat Data Intelligence. 
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Momenteel is een eerste 
versie van de game 
ontwikkeld. Het 
toevoegen en beoordelen 
van spelkaarten is nog 
niet geïmplementeerd. 
Tevens zijn een aantal 
spelregels nog niet 
geïmplementeerd.  
 
Geadviseerd wordt de 
ontwikkeling van het spel 
verder voort te zetten. In  
de toekomst is het ook 
interessant om een 
functionaliteit toe te 
voegen, waarbij men 
met een eigen device 
met de game kan 
communiceren en het 
spel kan meespelen. 


