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Start workshop

https://animoto.com/play/31Rg4uvM8yEOqiejY44DEQ
https://animoto.com/play/31Rg4uvM8yEOqiejY44DEQ


Nieuwsgierigheid (en plezier) als 
motor in leerprocessen

Espérance Blaauw,  
Lisanne van Kippersluis & Martijn Hagoort 
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Mijn uitgangspunt & uitdaging
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Plezier, waardering, nieuwsgierigheid & avontuur

Visie op leren



Het ontwerp
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Bron: gamyfied.uk
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Plezier
Het verhaal

Bron: gamyfied.uk



MDA Framework

● Mechanics; Mechanieken zijn de 
losse onderdelen waaruit een spel, 
een training of een product is 
opgebouwd. Bij een digitaal spel 
spreek je dan over data en 
algoritme’s. Ik vertaal dit voor 
offline leren in werkvormen, 
dagritme en activiteiten. 

● Dynamics; Dynamiek is een 
beschrijving van het gedrag dat je 
wilt oproepen met de mechanieken. 
Welke dynamiek ontstaat er? Wat 
gaan mensen doen? Hoe reageren 
mensen op jouw werkvorm of 
activiteit? 

● Aesthetics; Esthetiek gaat over de 
emoties die je het liefst wil op te 
roepen bij de deelnemer.
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Nicole Lazzaro's 4 keys 2 fun 
Bron: xeodesign.com/category/the-4-keys/



4 keys 2 fun & 
speelstijlen 
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Bron: gamyfied.uk
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Hoe kijk jij naar je vak en naar jouw unieke bijdrage? 
Op welke manier gebruik jij je instrument?
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https://www.youtube.com/watch?v=0VqTwnAuHws


Ontdek zelf…

Het filmpje waardoor ik direct 
enthousiast raakte over gamification. 

Mijn blog als opmaat naar de 
workshop. 

Wat ik verzameld heb over gameful 
design & gamification. 

Nicole Lazzaro’s verhaal over plezier. 

Een goede wesbite om te verdwalen.
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https://www.ted.com/talks/gabe_zichermann_how_games_make_kids_smarter
http://www.nextlearning.nl/e-blog/plezier-als-motivator-leersituaties-4-sleutels/
https://nl.pinterest.com/esperans/gamification/
http://www.nicolelazzaro.com/the4-keys-to-fun/
http://www.gamified.uk/


Wil je verder praten over plezier en leren?

Ik vond onze sessie heel erg leuk. Jullie input, de vrolijkheid, de vragen. Kortom, ik heb een hele leuke 
middag gehad. Dank daarvoor! 

Praten over plezier in leren doe ik graag (en met heel veel plezier). Wil je een keer sparren, verder 
praten, mij uitnodigen om mijn verhaal (iets uitgebreider, of juist iets korter) te komen vertellen? 

Je kunt mij, 

Espérance Blaauw, ontwerper, adviseur, maker, spreker, trainer en coach met een passie voor leren 
vanuit talent en plezier, fotografie, uitproberen & verbinden, 

bereiken via: 
@coachkaarten op twitter, per mail: 
eblaauw@emcperformance.nl en je kunt me bellen op: 06 41205398 

Ik ben vaak te vinden bij: 
EMC Performance in Groenekan 
www.emcperformance.nl
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mailto:eblaauw@emcperformance.nl?subject=
http://www.emcperformance.nl

