
Waar kan gamification 
helpen in de logopedie?

De symbiose van spel en leren



Daarvoor moeten we eerst 
weten… Hoe leert men 
eigenlijk?

STOP!



Oefenen

Herhaling Afwisseling
Herhaling versterkt de 

herinnering.
Link leggen vanuit 

andere invalshoeken. 
Misconcepties tackelen



Hoe de mens leert



Leren

Focus op materie Urgentie ervaren Rust
Zet de materie in het 

geheugen
Markeert de materie als 

belangrijk
Slaat de materie op voor 

lange termijn



Mensen leren het beste als 
ze actief over het 

materiaal nadenken.



En tijdens rust wordt het 
opgeslagen.



Daarom kunnen EMDR 
en Yoga Nidra zo goed 
werken voor therapie.

Alle 3 de componenten actief



Hoe verzorg je rust?



Redelijk vanzelfsprekend
Meest belangrijk: genoeg diepe slaap! 

Verder: wandelingen, staren uit het raam, power naps, 
etc. Zorg voor genoeg pauze tussen nieuwe materie.



Hoe verzorg je urgentie?



Nadeel #1 van 
klassieke schoolvorm



Opgelegd
Wordt gevraagd van 
kind. Het moet.



Moeten?



Onveilig, vermijding, 
irrelevant

Kan zorgen voor



Willen!



Nadeel #2 van 
klassieke schoolvorm



Voorbereidend
Relevantie met 
belevingswereld kan 
klein zijn



Relevantie
Mensen denken in relaties, associatief



Raakt materie jouw interesse, dan 
is het relevant en sla je het 

gemakkelijk op!



Zo niet, dan is opslaan een stuk 
lastiger



Recordhouders van 
geheugen records werken 

ook met associatie!



Maar het omzeilen van beperkte 
geheugen doen ze zo...

Ons brein heeft een korte 
termijn geheugen limiet



Beperkte ruimte in 
geheugen:

Plek voor onthouden van 5 concepten



2 concepten onthouden



Breng ze samen!
Ruimte besparing via de relatie



Bijvoorbeeld
Een 🪑 stoel onthouden is 1 geheugen plek, 
maar je weet dat een stoel poten heeft en is 

om te zitten. 

Die 2 extra stukken informatie heeft geen 
extra actieve geheugen plek nodig, omdat je 

het al weet en kan relateren.



Hoe relevanter hoe beter 
leren werkt



Dus, maak het relevant!
Ga bijvoorbeeld van nieuwsgierigheid uit



Hoe verzorg je focus?



Hoe verzorg je focus?

Geen afleiding

● Veilig voelen om te zijn
● Geen stress door probleem 

situaties (prive)
● Fysieke omgeving bevat 

geen afleidende geluiden 
of beelden



Hoe verzorg je focus?

Motivatie

Als je gemotiveerd bent om 
iets te willen doen, kun je 
makkelijker focussen erop.

Sterke relatie ook met 
urgentie.



Maar hoe motiveer je iemand?



Ontdekken Actie = reactie Verrassing

Keuzevrijheid

Voedt intrinsieke 
nieuwsgierigheid Leermoment



Zichtbare groei

Doelen stellen
Overlappend, van overkoepelend 

groot naar atomisch klein



Zichtbare groei

Doelen stellen Voortgang zien Verbetering ervaren!
Van overkoepelend, 

naar atomen
Laat speler ervaren nu 

echt beter te zijn
Geef feedback van 

groei



Ultieme combinatie van 
keuzevrijheid & groei

Creativiteit



Hopen  op een waardevolle uitkomst

Anticipatie = dopamine



Hopen op een jackpot! 
Denk aan hoe het voelt om aan de hendel te 

trekken en te hopen op winst.

Gokken is extreme vorm



Sociaal

Vooral bij onzeker 
gevoel

Vooral bij willen 
uitblinken

Elke keer is spel 
anders

Inclusie Competitie Dynamiek



Vanuit nieuwsgierigheid en veiligheid

Proberen,
Anticiperen,

Leren!

Spelenderwijs leren



Conclusie slides



Leren werkt zo

Focus op materie door motivatie om ermee 
te spelen te vergroten.

Urgentie ervaren bij materie. Door het relevant 
te maken.

Rust om materie op te slaan door genoeg 
ruimte te geven tussen informatie.



Motivatie werkt zo

Autonomie zorgt voor doen van 
ontdekkingen, leren en verrassing.

Doelen stellen zorgt dat spelers willen blijven 
groeien en ontwikkeling ervaren.

Socials maakt dynamisch en speelt in op wens 
om uit te blinken en/of deel uit te maken.



Oefenen werkt zo

Herhaling om materie actief te 
houden

Afwisseling om misconcepties te tackelen en 
relatie met wereld te versterken





Game Tailors 
verbetert verder 
en rolt uit

Het vervolg
● Achtergrond in wetenschap
● HU bewaakt logopedische inhoud
● Wereld stapje voor stapje verbeteren



Gesloten tests

Momenteel testen we Bouke Bouwt met een select 
aantal logopedisten om te onderzoeken wat beter kan 

en hoe de game logopedisten zo goed mogelijk kan 
ondersteunen.



Feedback tot nu toe: Groeikansen

● “Tekst nog niet overal ingesproken”
● “Veel informatie aan het begin”
● “Sommige zinnen kloppen nog niet”

We werken hier al aan!



Feedback tot nu toe: Pluspunten

● “Speelt in op de beleving”
● “Voortgang kan ik terugzien!”
● “Een echte stem bij de uitleg”





“De kinderen konden er 
bijna niet mee stoppen”



Game 
verbeteren

Gesloten fase 1

Zorgen dat de 
game echt fijn 
werkt voor kind 
én logopedist.

+ UX onderzoek
+ fysiek materiaal



Game 
verbeteren

Gesloten fase 1 Open fase 2

Zorgen dat de 
game echt fijn 
werkt voor kind 
en logopedist.

Game 
verspreiden

Alle TOS kinderen in 
NL van 7 tot 10 

helpen met plezier 
te ontwikkelen

+ Effectenstudie+ UX onderzoek
+ fysiek materiaal



Game 
verbeteren

Gesloten fase 1 Open fase 2 Fase 3
Nieuwe 

doelgroep?

Zorgen dat de 
game echt fijn 
werkt voor kind 
en logopedist.

Game 
verspreiden

Alle TOS kinderen in 
NL van 7 tot 10 

helpen met plezier 
te ontwikkelen

+ Effectenstudie+ UX onderzoek
+ fysiek materiaal



Game 
verbeteren

Gesloten fase 1 Open fase 2 Fase 3
Nieuwe 

doelgroep?

Heden

Game 
verspreiden

Eind 2021



We staan weer open voor 
nieuwe logopedisten!



Probeer Bouke Bouwt en help 
ons het verschil te maken!

Wil jij ook toegang tot de gesloten test?

boukebouwt.nl/nvlf



Probeer Bouke Bouwt en help 
ons het verschil te maken!

Wil jij ook toegang tot de gesloten test?

boukebouwt.nl/nvlf

Gratis verrassingspakket en mooi 
voordeel als spel uit wordt gebracht



Probeer Bouke Bouwt en help 
ons het verschil te maken!

Wil jij ook toegang tot de gesloten test?

boukebouwt.nl/nvlf

Gratis verrassingspakket en mooi 
voordeel als spel uit wordt gebracht



Gebruik dezelfde link en vul gegevens in!
Op de hoogte blijven?

boukebouwt.nl/nvlf



Volg Bouke Bouwt op LinkedIn
Op de hoogte blijven?

boukebouwt.nl/in


