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Gamen gebruiken om te trainen is niet nieuw 

● Serious gaming is al deel van het status quo

○ Verschillende voordelen zoals leersnelheid, retentie & leerplezier

○ Nadelen: meestal specifiek voor één doel en duur (om te ontwikkelen)

● Er zijn ook tal van voorbeelden waar gamen positief effect heeft, zoals:

○ Chirurgen getrained met een game werden 27% sneller en 37% accurater (Freitas & Lairokapis, 2011)

○ Helpt bij werven en retentie van nieuwe kennis bij militaire studenten (Galleratie et al, 2017)

○ Meerdere studies wijzen vaardigheden aan waar gamers (structureel) beter scoren (multitasken, strategie, 
awareness, planning en taakanalyse…)



Waarom esports?

● Wat is esports?

○ Competitief gamen, meestal in teams

● Waarom esports als trainingsmiddel 
(‘’serious-game toepassing)?

○ Voordelen van Serious Gaming

○ ‘’Off-the-shelf’’ - (bijna) geen ontwikkelingskosten! 

○ Winnen of verliezen hangt af van bepaalde 
vaardigheden…





Defensie: aanleiding

● Aansluiting op maatschappelijke
ontwikkelingen

● Ecosysteem centraal

● Focusthema’s:
○ Recruitment
○ Educatie
○ Recreatie
○ Revalidatie & veteranen
○ Sport



Defensie: Relevantie 

● Kansen:
○ Kort cyclische softskill trainingen in een veilige omgeving

■ Communicatie, leiderschap, besluitvorming, assertiviteit……
○ Trainen cognitieve vaardigheden

■ Reactietijd, vermogen om informatie te verwerken, multitasken

● Noodzaak:
○ Effectieve communicatie en
○ Split-second besluitvorming en analyses;
Maken het verschil tussen leven en DOOD



Defensie: het initiatief

● Interne ontwikkelingen:
○ Implementatie: recruitment, educatie en recreatie
○ Verkenning: revalidatie, veteranen en sport

● Samenwerking Defensie en UT
○ Geïmplementeerde workshops/leertaken
○ Onderzoek en wetenschappelijke onderbouwing

● Toekomst
○ Uitbreiden van workshops; bijv operationeel team
○ Uitbreiden onderzoek/wetenschap
○ Technische toepassingen ter verbetering van 

educatie: eyetracking, speak recognition
○ Infrastructuur voor borging binnen Defensie



Projectdoel

● Samenwerking Defensie-UT met primair doel:

‘’Welke kansen biedt esports voor Defensie en hoe kunnen wij deze verzilveren?’’

● Nader gericht op Opleiding & Training
● Zoektocht naar meerwaarde (effectiever, sneller, goedkoper….) ofwel:

○ Complementair aan huidige programma (‘’extra’’)
○ Beter dan het huidige programma (verbeterslag)

● Aanpak in twee sporen:
1. Onderzoek (afstudeeropdrachten, wetenschappelijke onderbouwing…)
2. Praktisch (iteratief, focus op snelle succesvolle implementatie)



Resultaat: Workshop Kennismaking CRM

● Crew Resource Management: 7 soft skills voor 
veilig en effectief teamwork
○ Skills die ook benut worden bij gaming!

● Toepassing van CS:GO (5v5 spel, rondes van 3 
min, strategisch)

● Iteratief leertaak ontwikkeld met instructeurs

● Resultaat: workshop gedragen door instructeurs
en direct in gebruik!



Resultaat: Workshop Beginnend Leidinggevende

● Variatie op CRM workshop: focus op 
leiderschap & teamvorming

● Meer diepgang: leiderschapscircumplex
○ Wetenschappelijk gevalideerd model, oorsprong

Roos van Leary

● Resultaat: workshop wordt nu gegeven 
binnen de opleiding!



Nieuwe inzichten

● Verzilveren van kansen is makkelijker dan het lijkt! 
○ 100% en perfectie zijn niet nodig, meerwaarde is ook met ‘’gezond boerenverstand’’ te 

bereiken.

● In de workshops: Esports meer als context (‘’leren’’ is in het teamproces 
daarbuiten). Gaat niet om het winnen.

● Vanuit instructeurs:
○ Breder inzetbaar (sommige lesmethoden zijn weer- of locatieafhankelijk)
○ Mogelijkheid om meer te trainen in korte tijd
○ Geen volledige vervanging (‘’moeten door de modder kruipen’’)



De ‘’maar’’: voorwaarden voor toepassing

● Verschillende ‘’mitsen en maren’’:
○ Skills van de game bepalen de transfer
○ Games moeten geschikt zijn:

■ Laagdrempelig
■ Acceptatie

○ Meten en kwantificeren 

● Belangrijkste: innovatiekracht en 
acceptatie van de organisatie! 
○ ‘’Gamen’’ als volwaardig trainingsmiddel voelt 

soms nieuw en gek



Vervolg

● Kansen liggen voor het oprapen, nu vooral op zoek naar de 
‘’organisatorische belegging’’ bij Defensie

● Voorbeelden van kansen in het vizier:
○ Uitwerken ‘’kennismaking CRM’’ naar ‘’training CRM’’
○ Zijn gamers betere (drone)piloten?
○ Kan gamen reactiesnelheid verbeteren?
○ Teambuilding met esports
○ Communicatievaardigheden

1. Onderzoek: PhD organiseren, afstudeeropdrachten…
2. Praktisch: Werken mét instructeurs, ETT-stages…



Conclusie

Wat ons betreft: voldoende aanleiding, bewijs en ervaring dat esports van 
meerwaarde is voor Defensie dus…

Niet stilzitten maar kansen verzilveren!


