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De opbouw van de Skill Tree 
Het idee van een skill tree komt uit de gamification. Het idee achter gamification is het toepassen 
van spelelementen in niet-spelomgevingen. Binnen computergames worden skill trees gebruikt om 
de gamer zijn progressie te tonen en aan te geven welke skills hij verder kan ontwikkelen. De skill 
tree is gebaseerd op drie pijlers die centraal staan binnen gamification. Te weten autonomie, 
meesterschap en zingeving. Deze drie vormen de grondlaag waarop intrinsieke motivatie berust en 
staat bekend als de self determination theory.1 Hierin vinden we ook meteen de rechtvaardiging van 
het gebruik van gamification binnen onze lessen. Spelelementen dragen niet enkel bij tot plezier in 
het leren, maar ook tot meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 
 
Autonomie 
De manier waarop leerlingen binnen school bezig zijn met de stof, is geheel volgens de visie van de 
docent. Heel veel hebben leerlingen niet te kiezen. De docent bepaald nu eenmaal wat er geleerd 
moet worden. Dit zet zich thuis door in de vorm van huiswerk. Zelden houden we rekening met het 
feit dat sommige leerlingen geen behoefte hebben om bepaalde opdrachten uit te voeren. Niet 
omdat de leerling het niet wil, maar omdat hij of zij er geen leerwinst uit kan halen. Eindeloos 
oefenen met stof die je al beheerst is en kan geen doel zijn van onderwijs.  
 
Nadeel is dat er vaak een structuur ontbreekt die het makkelijker maakt voor leerlingen om te 
controleren of ze de stof begrijpen en die hen helpt bij het vormgeven van hun eigen leren. 
Leerlingen hebben informatie nodig waaruit ze kunnen afleiden hoe goed ze in iets zijn en dat hen 
helpt om bij het plannen van hun volgende stappen. Toetsen zouden hier in feite voor moeten 
dienen, maar feit is dat er binnen het onderwijs niet op deze manier wordt gekeken naar toetsen. Bij 
een toets worden leerlingen afgerekend. Zelden worden toetsen gezien als een methode om inzicht 
te verwerven in het eigen leren. Dat is ook de reden waarom toetsen gegeven worden aan het einde 
van een hoofdstuk, om de stof af te sluiten. Voor een vak als geschiedenis is dit niet een ideale 
methode. Immers de onderwerpen komen bij geschiedenis vaak maar één keer aanbod. Het idee dat 
een toets dus voorbereid op de volgende stap in het leerproces valt te betwijfelen.  
 
Simpel gezegd is een skill tree een overzicht van verschillende competenties die een leerling zich 
eigen zal moeten maken in een bepaalde periode of binnen een hoofdstuk, dan wel thema. Op deze 
manier biedt het document een vorm van feedforward. Leerlingen kunnen al zien wat er van ze 
verwacht wordt. 
 
Meesterschap 
Binnen games is het normaal om de speler eerst een soort zijwieltjes aan te bieden waardoor hij het 
spel beter leert te begrijpen. Dit systeem staat bekend als scaffolding. Wanneer je een huis wilt 
bouwen, dan zal je eerst steigers moeten optrekken om vervolgens met het echte werk te beginnen. 
Wanneer dit idee wordt toegepast op een skill tree, dan houdt dat in dat er duidelijk sprake moet 
zijn van een logische opbouw waar de leerling in kleine stappen doorheen geleid wordt. Klein 
beginnen om uiteindelijk groot te eindigen. Elke elkaar op volgende skill tree is wat uitgebreider, 
vergt andere competenties en biedt een grotere uitdaging. Door de opbouw van simpel naar 
complex is er sprake van een stijgende lijn.  
Naast geschiedeniscompetenties biedt een skill tree ook de mogelijkheid om competenties op te 
nemen die niet meteen bij het vak geschiedenis thuishoren. Door het opnemen van andere 
competenties, zoals leren leren en het leren plannen trek je het leren breder. Deze skills worden 
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parallel aan het lesprogramma ontwikkeld en staan duidelijk vermeld in hun eigen lijn binnen de skill 
tree. Hier kunnen ook technische skills onder vallen zoals omgaan met je Google Drive, het gebruik 
van een digitale agenda, een spreadsheetbestand maken of een verslag typen in Word met een 
notenapparaat en een geautomatiseerde inhoudsopgave. 
 
 
Zingeving 
Het idee van de skill tree komt uit computergames. Het is een methode om te laten zien hoe een 
gamer zich heeft ontwikkeld en welke skill hij zich heeft eigen gemaakt. Het gebruiken van 
spelelementen binnen andere situatie staat bekend als gamification. Door spelelementen te 
gebruiken, spreken we de leerling aan in een taal die ze leuk vinden. Het is wetenschappelijk 
bewezen dat mensen extrinsiek te motiveren zijn door gamification toe te passen. 
 
Doel alleen is om ze verder te laten komen dan enkel extrinsieke motivatie. Badges en scores 
kunnen maar voor een beperkte tijd werken en de kans bestaat dat ze ons eigenlijke doel, het leren, 
verdringen. Dit principe van verdringen zien we tegenwoordig duidelijk terug wanneer het gaat om 
de cijfers waar leerlingen zo op gebrand zijn. Het cijfer is heilig maar de stof waar het om draaide is 
compleet naar de achtergrond verdwenen. 
 
De vraag die binnen dit project centraal zal blijven staan is hoe krijgen we leerlingen van externe 
motivatie naar intrinsieke motivatie. Het helpt om dit proces te zien als een glijdende schaal waarbij 
er verschillende stadia zijn tussen het afwezig zijn van enige vorm naar complete intrinsieke 
motivatie. 
 
Het doel van dit project is om via kleine beloningen leerlingen en het introduceren van competitie 
aan het werk te krijgen. Vervolgens moet leerlingen zich identificeren en de competenties gaan zien 
als waardevol op zichzelf. Hier kan de skill tree niet in zijn geheel in voldoen. De manier waarop deze 
tool in de les wordt ingezet en hoe die lessen vervolgens worden ingevuld is van groot belang. 
 

Motivatie 
afwezig 

Extrinsieke motivatie 
Intrinsieke 
motivatie 

 Externe 
regulatie 

Interjectie Identificatie Integratie 
 

Totale 
onverschilligheid 

Omdat het 
moet, voor 

iemand 
anders 

Assimilatie 
van externe 
motivators 

In balans met 
eigen doelen 

Compleet 
eigen gemaakt 

Beloning op 
zichzelf, geeft 

voldoening 

Ik zal het nooit 
leren, ik geef op 

Ik moet leren, 
of anders… 

Ik leer omdat 
ik beter wil 
zijn dan de 

andere 

Ik moet dit 
leren want het 

is belangrijk 
voor mij later 

Ik leer om een 
compleet 
mens te 
worden 

Ik leer om het 
leren en vind 
het belonend 

in zichzelf 

Tabel 1: Motivatie als een glijdende schaal. 

 
 



3 

 

Skill tree nader toegelicht 

 
Figuur 1: Een voorbeeld van een skill tree die ik momenteel gebruik in 3 Atheneum voor het hoofdstuk over de Tweede 
Wereldoorlog. 
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Figuur 2: Legenda die zich op de achterkant van elke skill tree bevindt. 

 
In figuur 1 is een exemplaar opgenomen van een skill tree die ik op dit moment gebruik. Dit is dus de 
huidige stand van mijn project, maar ik wil dit graag nog verder uitbreiden. Momenteel gebruik ik de 
hokjes nog om paragrafen mee te duiden. Voor elke paragraaf staan er vervolgens in opgenomen de 
lesdoelen en het huiswerk behorende bij de paragraaf.  Hier moet dus nog een stap gemaakt 
worden. Doel is om uiteindelijk te kijken of ik competenties kan betrekken binnen de skill tree. 
 
Onder de gestippelde lijn vindt de leerling de voorkennis uit de vorige hoofdstukken die van belang 
is om de huidige stof te begrijpen. De eerste kolom geeft de ontwikkeling van het aan de macht 
komen van Hitler in Duitsland weer, binnen de tweede kolom is weergegeven de ontwikkelingen op 
wereldniveau, voor Nederland is in de vierde kolom één blok opgenomen. De derde kolom geeft de 
ontwikkeling weer van de nazi-ideologie en het resultaat van dit gedachtengoed, de holocaust. 
 
Rond de verschillende blokken vindt de leerling belangrijke personen, begrippen en vragen die hem 
verder kunnen helpen. Deze tips zijn duidelijk gemarkeerd door het gebruik van eenvoudige 
icoontjes. Andere icoontjes die opgenomen zijn in het ontwerp geven de verschillende periodes aan 
die we binnen de Tien Tijdvakken van De Rooy gebruiken. Deze icoontjes zorgen ervoor dat de 
leerling snel zijn weg kan vinden door deze tool en niet verstrikt raakt in eindeloze instructies. 
 


	De opbouw van de Skill Tree

