Speelwijzer
Go VMBO game
Voor docenten basisonderwijs

Welkom bij Go VMBO.
Het spel dat uw leerlingen helpt om een gedegen keuze te maken voor het voortgezet
onderwijs. Door het spelen van deze uitdagende game ontdekt uw klas op een speelse
manier hoe het voortgezet onderwijs in elkaar zit, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden
op hun opleidings- en schoolkeuze. De game helpt de leerlingen hun talenten te ontdekken
en op welke opleiding en school zij met deze talenten het beste tot hun recht komen.

De Go VMBO game
Go VMBO is een interactief lesprogramma,
vormgegeven als game voor leerlingen in groep 7
en 8 van het basisonderwijs. Het doel van de Go
VMBO game is het op een uitdagende en aantrekkelijke manier verschaffen van informatie over het
voortgezet onderwijs en de leerlingen voorbereiden op een goede opleidings- en schoolkeuze.
In de game ontdekt de speler met zijn of haar op
maat gemaakte avatar het voortgezet onderwijs.
In een virtuele schoolomgeving moet de speler
talentpoints verdienen. Deze worden verdiend

door informatie te verzamelen over het voortgezet
onderwijs. Ook moet de speler vragen beantwoorden. Persoonlijke vragen (spiegelvragen) over de
interesses en voorkeuren van de speler en vragen
over algemene en meer specifieke kennis over het
voortgezet onderwijs. De game kun je via internet
spelen en is gratis beschikbaar.

Registreren/aanmelden voor
de game
Uw leerlingen krijgen toegang tot de game
door zich te registreren en aan te melden.
Dit kan in vijf simpele stappen.

STAP 1

Ga naar de website www.govmbo.nl en klik op ‘Start game’.

STAP 2

De speler komt op een welkomstscherm [zie afbeelding 1].
De speler klikt op ‘Meld je aan’.

afbeelding 1
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STAP 3

Hier kan uw leerling zijn/haar voornaam en achternaam invullen, e-mailadres en een zelf bedacht
wachtwoord [zie afbeelding 2].

afbeelding 2

STAP 4

Uw leerling maakt een eigen avatar waarmee hij of zij op ontdekkingstocht gaat door de virtuele
school. De speler kan kiezen uit een jongen en meisje [zie afbeelding 3].

afbeelding 3

STAP 5

Vervolgens kan de speler het karakter van de eigen avatar op maat maken. Kies een eigen kapsel,
huidskleur, shirt, broek en schoenen [zie afbeelding 4].

afbeelding 4
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En nu.... gamen maar!

Het is belangrijk om het geluid van de computer aan te zetten tijdens de game.
De game start vanzelf.
De uitleg zit in de game, dus goed opletten is belangrijk!
En de uitdagingen, tests en games vind je vanzelf!
De uitleg zit in de game, dus goed opletten is belangrijk!
De spelers vinden de uitdagingen, tests en games vanzelf!

Go VMBO game in het kort
Het spel begint in de slaapkamer van de speler. Wanneer het karakter wakker wordt, komt hij (of
zij) erachter dat hij zich heeft ingeschreven voor een talentenauditie. De auditie vindt plaats op een
school voor voortgezet onderwijs: het Go VMBO college. Aangekomen op het schoolplein wacht
een tweedejaarsleerling de speler op. Deze legt de speler uit wat de bedoeling is en geeft tips.
Voordat de speler de school binnen gaat, wacht de eerste uitdaging: de minigame ‘Pak je
schooltas in’. Dit spel is een van de drie minigames die verstopt zijn in de Go VMBO game.

Level 1: De studieadviseur

De speler gaat de school binnen en start in level 1. In dit introductielevel leert de speler de basics
van de game. Hoe hij zich kan bewegen en hoe hij talentpoints kan verdienen. De speler moet
gelijk zijn kennis in praktijk brengen. Hij gaat op zoek naar informatie over de te maken stappen
bij het kiezen van een opleiding en school. Dit doet hij in het kantoor van de studieadviseur Bastiaan de Vries.
Tussendoor ontvangt de speler persoonlijke vragen op een smartphone (zie hiervoor kopje
Smartphone). De antwoorden op deze vragen worden opgeslagen en vormen de basis voor het
persoonlijke advies dat de speler aan het eind van het spel krijgt in de vorm van een diploma.

Level 2: De VO Kantine

Dit level speelt zich af in en rondom de kantine van het Go VMBO college. Vanuit de kantine bezoekt
de speler verschillende lokalen met informatie over het voortgezet onderwijs. Zo is er een lokaal
HAVO/VWO en een lokaal Praktijkonderwijs. De speler leert hoe het voortgezet onderwijs er op
hoofdlijnen uitziet, welke opleidingen er zijn en wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Na het
behalen van het benodigde aantal talentpoints is minigame 2 vrijgespeeld: ‘Gang vol gevaren’.

Level 3: Het VMBO-plein

In dit level kan de speler zich een goed beeld vormen van het VMBO. Vanuit ‘het plein’ bezoekt
de speler verschillende vleugels. In elke vleugel maakt de speler kennis met een VMBO-sector:
Zorg en Welzijn, Techniek, Economie en Groen.
Ook krijgt de speler meer informatie over de leerwegen, vakken, lespakketten, intra- en intersectorale programma’s en waar je op moet letten bij het kiezen van een VMBO-opleiding. Na het
behalen van het benodigde aantal punten volgt minigame 3: ‘Rugzakrun’.

Laatste level: Advies op maat

Na het doorlopen van de levels volgt een diploma-uitreiking in de gymzaal van de school.
Het diploma is een persoonlijke poster met nuttige tips en adviezen, op basis van de talenten
van de speler. Dit diploma helpt om een goede keuze te maken voor een opleiding en school.
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Ook handig om te weten
Smartphone

Tijdens het gamen krijgen de leerlingen berichten van de administratie op de smartphone in de
game. Als de leerlingen een bericht krijgen, moeten ze een vraag beantwoorden of een bepaalde
actie ondernemen. De informatie op de smartphone is altijd beschikbaar voor de speler. Ook geeft
de smartphone toegang tot de minigames, als deze zijn vrijgespeeld.

Spiegelvragen

Tijdens de game beantwoordt de speler verschillende ‘persoonlijke’ vragen via de smartphone. De
vragen hebben betrekking op de persoonlijke situatie, voorkeuren en interesses van de speler. Elk
gegeven antwoord wordt gekoppeld aan een advies over de opleidings- en schoolkeuze van de
speler. Het is daarom van belang om deze vragen zorgvuldig te beantwoorden.

Minigames

In de Go VMBO game zitten drie minigames verstopt. De minigames zijn een verdienste. Na het
behalen van het benodigde aantal talentpoints speelt de speler de minigame vrij. De drie minigames hebben naast een hoge amusementswaarde ook een leerzame boodschap.

Minigame 1: Pak je schooltas in!

Je kunt niet naar school zonder een goed gevulde schooltas. In dit spel moet de speler zoveel mogelijk spullen vangen die hij/ zij nodig heeft op school. Bij het vangen van de verkeerde spullen
volgt er een aftrek van punten.

Minigame 2: Gang vol gevaren!

De speler moet een drukke schoolgang oversteken om naar het volgende level van de Go VMBO
game te gaan. Maar pas op dat je niet tegen medeleerlingen op botst!

Minigame 3 Help, waar is mijn rugzak!

Elke scholier heeft een eigen schooltas. In deze game help je je medescholieren aan de juiste
rugzak. Een leuke uitdaging.

Social media

Tijdens de game krijgt de speler een poster met een afbeelding van de eigen avatar en een
diploma met een persoonlijk opleidings- en schoolkeuzeadvies. Deze op maat gemaakte middelen
ontvangt de speler op het opgegeven e-mailadres. Ook kunnen de afbeeldingen direct gedeeld
worden via Hyves en Facebook.

Hoe kunt u de Go VMBO game
gebruiken in uw lessen?
Leerlingen in groep 7 en 8 moeten binnenkort kiezen voor een opleiding en school. Spannend,
maar ook best moeilijk. Ook voor u als leerkracht. Want hoe geeft u leerlingen en ouders de informatie die ze nodig hebben? De website www.govmbo.nl en de game helpen u daarbij, omdat ze
alle informatie bevatten die nodig is om een goede keuze te maken.

Speelwijzer Go VMBO game

|

w w w. g o v m b o . n l

Speel klassikaal

Onderzoek wijst uit dat basisschoolleerlingen en ouders voor dit keuzeproces behoefte
hebben aan toegankelijke informatie over het vmbo en hulpmiddelen die aansluiten bij hun
belevingswereld.
Hoe kunt u de game inzetten in uw lessen? Ter voorbereiding op de toetsen, open dagen
bezoeken en keuzes die gemaakt moeten worden, besteedt u tijdens uw lessen vast wel
aandacht aan het voortgezet onderwijs.
De Go VMBO game leent zich bijvoorbeeld goed om samen met uw leerlingen klassikaal te
spelen, tijdens een of meerdere lessen. Het samen spelen van de game, stimuleert jongeren tot
interactie. Dit is leuker en maakt ze bewuster van hun eigen keuzes.
De leerlingen kunnen bijvoorbeeld op school met de game beginnen en thuis verder spelen.
Door met dezelfde gegevens opnieuw in te loggen, komt de leerling terug op de plaats in de
game waar hij of zij gebleven is. Alle informatie is opgeslagen.
U kunt ook uw leerlingen de opdracht geven om thuis de game te spelen. Hier kunnen ze dan
eventueel hun ouders bij betrekken.
Voor een eventuele reflectie of evaluatie is het aan te raden om de datum af te spreken,
wanneer het spel uitgespeeld moet zijn.

Reflectie

Wanneer elke leerling het spel heeft uitgespeeld, kunt u bijvoorbeeld een moment van reflectie
inlassen. Tijdens deze les kunt u met uw klas terugblikken op de ervaringen en keuzes van de
leerlingen. Ook kunt u de verschillende diploma’s bespreken en vergelijken.

Voor al uw leerlingen

De Go VMBO game is leuk en leerzaam voor toekomstige VMBO-leerlingen, maar ook leerzaam
voor HAVO- en VWO-leerlingen. Het spel brengt eerst het totale voortgezet onderwijs in Nederland in beeld. Dat is goed om te weten voor al uw leerlingen. Daarna zoomt de game in op het
VMBO. Voor uw potentiële VMBO-leerlingen is het goed om hier meer kennis over op te doen.

De voordelen van de GO VMBO game op een rijtje
•
•
•
•
•
•
•
•

Spelend leren werkt!
Begrijpelijke en toegankelijke informatie.
Spelen in een veilige omgeving, waarin fouten maken mag.
Spelers hebben en herkennen hun eigen verantwoordelijkheid. Dit werkt motiverend.
Volledige en onafhankelijke informatie over het voortgezet onderwijs en VMBO
Geschikt voor ouders, leerlingen en docenten.
Kan zowel klassikaal als thuis worden gespeeld.
Spelers leren zelf de wereld begrijpen en ervaren dit. Effectiever dan ‘horen’.

• Educatieve games passen bij het onderwijs van deze tijd omdat ze aansluiten
op de leefwereld van jongeren en een motiverend effect hebben.
• Educatieve games zijn aantrekkelijk omdat ze inspelen op verschillende vormen
van leren.
• Educatieve games maken het leerproces aantrekkelijker en effectiever.
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Tip - hang de poster op in uw klas

Hang de levelposter op in de klas voor het competitieve element.
Uw leerlingen kunnen aangeven hoe ver ze zijn in de game en hun highscores invullen.
U vindt de poster op www.govmbo.nl
onder de rubriek ‘Go VMBO game’:
Tips en toepassingen voor docenten.
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www.govmbo.nl:
handige hulp bij opleidings- en schoolkeuze
Op de website www.govmbo.nl kun je de game spelen. Maar www.govmbo.nl
bevat ook handige informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen,
het VMBO en het maken van een goede opleidings- en schoolkeuze.
Leerlingen en ouders lezen er alles wat ze willen weten over het voortgezet
onderwijs en met name het VMBO. Dus voor een goede voorbereiding op de
opleidings- en schoolkeuze: check www.govmbo.nl! Overzichtelijk, volledig,
doelgroepgericht. met handige schema’s en checklisten.
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VMBO.

