
Games: daar kun je wat van leren! 

Leerlingen van scholen van De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl hebben het afgelopen jaar menig 

uurtje thuis en op school besteed aan het maken van een educatief spel of het ontwikkelen van een 

reclamecampagne in het kader van de wedstrijd Groeien door Games. In deze wedstrijd werden 

leerlingen van de scholen van de Onderwijsvernieuwingscoöperatie uitgedaagd in teamverband een 

educatieve game te maken die gebruikt kan worden voor de lessen op hun eigen school. Maar ook 

niet-gamedesigners kwamen aan bod: zij mochten voor de op hun school gemaakte games een 

reclamecampagne ontwikkelen. Maar liefst 68 teams zijn erin geslaagd de eindstreep te bereiken: 55 

teams maakten een educatieve game en 13 teams maakten bij deze games een reclamecampagne. 

Op vrijdag 3 april wordt bekend gemaakt welke teams een prijs hebben gewonnen. 

Spetterende finale 

Op vrijdag 3 april worden tijdens een spetterende finale op het Mondriaan College in Oss de 

winnaars van de wedstrijd bekend gemaakt. De presentatie van die middag is in handen van één van 

de Gamekings, bekend van TMF. De hele middag zal staan in het teken van gaming. De school is 

omgetoverd tot een gameparadijs. Er kan gegamed worden op de nieuwste gameconsoles en de 

nieuwste games kunnen gespeeld worden: educatieve en recreatieve games, games waarbij je je 

hersens moet pijnigen en games waarbij je je voeten moet gebruiken. De inzendingen zijn 

beoordeeld door een deskundige vakjury. Daarnaast zal aan de aanwezigen gevraagd worden om een 

publieksprijs toe te kennen. De leden van de winnende teams gaan naar huis met een stoere iPod. 

 

De inzendingen 

Alle games en reclamecampagnes die zijn gemaakt in het kader van de wedstrijd zijn te bewonderen 

op de website van Groeien door Games: www.groeiendoorgames.nl.  

 

De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl 

De Onderwijsvernieuwingscoöperatie (www.de-ovc.nl) is een samenwerkingsverband van tien 

scholen die zich verenigd hebben om onderwijs te vernieuwen door leerlingen een inspirerende 

leeromgeving te bieden. Om dat te bereiken wordt aangesloten bij de leefwereld van de leerlingen 

en games maken daar deel van uit.   

 

Groeien door Games  

Groeien door Games is een project van De Onderwijsvernieuwingscoöperatie (de OVC). In dit project 

wordt leermateriaal ontwikkeld waarin het spelen en bouwen van games wordt ingezet als 

leermiddel. Daarnaast zijn op de OVC-scholen de afgelopen jaren tientallen projecten uitgevoerd 

rond games èn is de wedstrijd Groeien door Games georganiseerd.  

 

Noot aan de redactie (niet voor publicatie) 

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op de finale van Groeien door Games op vrijdag 3 april 

a.s. op het Mondriaan College in Oss. Hier is volop gelegenheid de prijswinnaars te interviewen en 

hun inzendingen te bewonderen. Het programma start om 12.30 uur. De prijsuitreikingen vinden 

plaats van 16.00-17.00 uur.  Wij verzoeken u vriendelijk om ons per email (ovc@ictenonderwijs.nl) te 

laten weten of u op de finale aanwezig wilt zijn, dan sturen wij u het programma toe. Na de 

mailto:ovc@ictenonderwijs.nl


prijsuitreikingen worden de winnaars via de Groeien door Games website bekend gemaakt en er 

worden foto’s op de website geplaatst van de prijswinnaars. 

 

Voor meer informatie: 

De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl 

Oude Bosschebaan 15 

5074 RC Biezenmortel 

Tel: 013-45.60.311 

Tijdens de finale: 06-33.32.08.76 

 

 


