”THE BUSINESS GAME”

Algemene informatie over
“The Business Game”

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie.
Deze publicatie weerspiegelt slechts de meningen van de auteur, en de
Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig
gebruik dat kan worden gemaakt van de hierin vermelde informatie.
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1. ”The Business Game”
”The Business Game” is een „serious game‟ dat het besturen van een
virtueel bedrijf simuleert. In “The Business Game” zijn de betrokken
teams verantwoordelijk voor het runnen van een bedrijf die met
elkaar concurreren. De simulatie zorgt ervoor dat studenten met
realistische en ingewikkelde situaties worden geconfronteerd,
waarvoor zij een passende oplossing moeten bedenken en daarop
acties moeten ontplooien. Studenten krijgen zo de kans om als
bestuurder van een onderneming te denken en te handelen.
“The Business Game” nodigt studenten uit strategische beslissingen
te nemen ten aanzien van marketing, productie, inkoop, financiën,
research en ontwikkeling, en human resources. “The Business
Game” helpt studenten spelenderwijs situaties te overzien en
beslissingen te nemen: er wordt op een actieve manier in
zelfsturende teams samengewerkt.
Doordat er in “The Business Game” realistische situaties worden
aangeboden, kunnen studenten concepten, modellen, theorieën en
technieken uitproberen die zij op school hebben geleerd. Studenten
zien direct wat de gevolgen zijn van hun beslissingen.
De simulatie kan ook gebruikt worden als een methode om te leren
ingewikkelde situaties aan te pakken en op te lossen. Het helpt
studenten complexe situaties te analyseren en te doorzien.
”The Business Game” berust op de theorie „learning by doing‟ in een
risicovrije omgeving.
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2. De innovatieve aspecten van
”The Business Game”
”The Business Game” is een innovatief hulpmiddel omdat:
 de student de rol van ondernemende bestuurder op zich kan
nemen binnen een veilige simulatieomgeving. Hiermee kan de
student zijn/haar eigen mogelijkheden uitbreiden, vaardigheden
en competenties ontwikkelen én de dynamiek van de
arbeidsmarkt leren kennen om er beter aan te kunnen voldoen;
 het op een methodologie is gebaseerd die is ontworpen om
probleemoplossingstechnieken op levensechte situaties toe te
passen om nieuwe oplossingen te vinden en tegelijkertijd
operationele, intuïtieve en logische competenties te ontwikkelen;
 het gebruik maakt van ICT, waardoor het mogelijk is om direct
feedback te krijgen op eigen beslissingen. Het maakt het spel
aantrekkelijk en realistisch voor studenten en draagt bij aan het
leerproces van studenten.

3. Leerdoelen
“The Business Game” is een belangrijk hulpmiddel in het leerproces
van studenten, aangezien dit simulatiespel het voorstellingsvermogen
en de motivatie verbetert. De mogelijkheid die studenten krijgen om
zowel op individueel als in groepen te spelen geeft hen de kans om
zichzelf te verbeteren of beter te worden dan andere teams. Het
competitie-element kan voor verschillende doeleinden worden
ingezet en werkt vaak motiverend.
Om precies te zijn, stelt “The Business Game” gebruikers in staat om:
 bedrijfsmanagementtechnieken te leren;
 zich beter te oriënteren op een strategische aanpak van
dilemma‟s, waarmee bedrijven te maken krijgen;
 ervaring op te doen met risicovolle en onzekere situaties;
 besluitvormingsvaardigheden te verbeteren door te oefenen met
het tijdig nemen van effectieve beslissingen;
 ‟soft skills‟ (leiderschap, teamwerk, enz.) te ontwikkelen.
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4. Leerresultaten
Vanuit pedagogisch oogpunt ondersteunt ”The Business Game” de
ontwikkeling van leerresultaten met betrekking tot:
 „Soft skills‟
- Relationele vaardigheden binnenbelangrijke leercontexten
die samenwerkingsprocessenvragen. Keuzes en beslissingen
delen, evenals goede en slechte resultaten, waardoor
groepswerk positiever, interessanter en rendabeler wordt.
- Probleemoplossingsvaardigheden (gebaseerd op vijf fasen):
probleemvorming, probleemstelling, probleemoplossing,
besluitvorming en besluitneming.
- Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij het nemen van
beslissingen, die gebaseerd zijn op levensechte situaties van
de arbeidsmarkt.
 Kennis op de volgende gebieden:
- Logica, wiskunde en computerwetenschap
- Marketingstrategie
- Bedrijfsmanagement
 Ontwikkeling van eigen leerdoelen/competenties, omdat de
virtuele omgeving studenten in staat stelt om:
- competenties te ontwikkelen tijdens het uitvoeren van echte
opdrachten en de reflectie daarop (door de feedback);
- het niveau van hun kennis en overdraagbaarheid naar
verschillende contexten te testen;
- een bedrijfsplan voor kleine en middelgrote ondernemingen
te ontwerpen en te implementeren;
- theoretische concepten over verschillende economische
onderwerpen toe te passen en er verbanden tussen te leggen.
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5. Leermethodologie
”The Business Game” is gebaseerd op een methodologie die de
volgende drie leergebieden omvat: kennis (weten), vaardigheden
(kunnen doen) en gedrag (weten hoe je te gedragen).

Figuur 1: methodologie

Het model van ”The Business Game” volgt Kolbs theorie van het
ervaringsleren (de leercyclus van Kolb). De cyclus bestaat uit vier
verschillende fasen van leren door ervaring, en alle fasen moeten
in de juiste volgorde worden doorlopen om succesvol te kunnen
leren:
 concrete ervaring gericht op volledige betrokkenheid bij nieuwe
situaties;
 reflectieve observatie gericht op de analyse van de ervaringen
door observatie vanuit meerdere oogpunten;
 abstracte conceptualisatie gericht op het integreren van
concepten en theorieën;
 actief experimenteren gericht op het testen van de hypothese
door een actie die gevolgen, nieuwe situaties en problemen
veroorzaakt. Vervolgens kan er een nieuwe cyclus beginnen.
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6. Onderwijsmethode
In ”The Business Game” berust de onderwijsmethode op vijf stappen:
 een eerste presentatie waarin wordt uitgelegd wat het
bedrijfsspel inhoudt en waarin de spelregels en het scenario
worden uitgelegd.
 een “testtoernooi” (meestal bestaande uit twee speelronden) dat
handig is om de speler(s) bekend te laten raken met het spel
 een korte uitleg waarin het testtoernooi wordt geëvalueerd en
het verloop van het toernooi wordt beschreven. Studenten
krijgen bij deze stap handige informatie om hun strategie te
verbeteren met het oog op het officiële toernooi
 het officiële toernooi (meestal zes tot acht speelronden) waarbij
de in teams ingedeelde deelnemers het tegen elkaar opnemen op
dezelfde markt
 een eindevaluatie die is gericht op het analyseren van
markttrends, juiste keuzes en fouten. Omdat ”The Business
Game” een belangrijke rol kan spelen in het leerproces van de
studentis in het leerproces, is evaluatie erg nuttig om op de
beslissingen die tijdens de wedstrijd zijn genomen te reflecteren
en daar aandachtspunten voor een vervolgstap op de
arbeidsmarkt te formuleren.
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Figuur 2: methode

De methodologie van ”The Business Game” verwijst naar de vier
soorten didactische interventies die door Elio Damiano zijn
geïdentificeerd:
 symbolische interventies: persoonlijke lessen
 iconische interventies: gebruik van afbeeldingen,
grafieken, diagrammen
 analogische interventies: scenario‟s, simulaties
 actieve interventies: leren door te doen.
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7. Het gebruik van ”The Business Game” in
het leerproces
Het gebruik van ”The Business Game”:
 stimuleert een coöperatieve werkomgeving om zo een
gezamenlijk specifiek doel te bereiken (de wedstrijd winnen);
 helpt cognitieve problemen van studenten aan te pakken en hun
horizon te verruimen, ook al is dat in een virtuele omgeving en
door gecombineerde training;
 verzekert onmiddellijke en systematische feedback: de fout is
een leerstap die niet afleidt van het uiteindelijke doel;
 helpt “lab”-activiteiten uit te voeren:
- die een werkmethode bevorderen die voornamelijk op
probleemoplossingstechnieken is gebaseerd
- die zijn gebaseerd op doelbewuste activiteiten gericht op het
behalen van een echt en concreet resultaat door een reeks
procedures en specifieke activiteiten die door de student
worden beheerst en belangrijk zijn voor hem/haar;
- die uit goed opgestelde en motiverende activiteiten bestaan
die ontdekking in verschillende en ingewikkelde contexten
leuk maken;
- die uitdagen om de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven
te versterken (niet in Frankrijk, Nederland en Polen)
- die betrokkenheid van de docent/trainer bevorderen om de
verschillende leerstijlen van studenten te verbeteren. Soms is
het nodig meer docenten/trainers erbij te betrekken om een
onderwerpsgebied vanuit verschillende oogpunten uit te
leggen;
- die een systematisch bedrijfsbeeld bieden.
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8. Doelgroepen
 De student moet de door het systeem geleverde gegevens
identificeren en analyseren en de meest geschikte en juiste
beslissingen nemen. Hij/zij speelt dus een zelfsturende rol in het
leerproces: de student is verantwoordelijk voor en zelfstandig in
het nemen van beslissingen, leert door te doen en werkt samen
met de andere studenten.
 De docent/trainer moet de leerinhoud niet automatisch uitleggen,
maar moet de student stimuleren om zelf zaken te ontdekken.
De docent/trainer wordt in feite een leerkatalysator en lokt
reacties uit, maar komt niet direct tussenbeide; de docent
moedigt ook aan om te leren en begeleidt de student op
zijn/haar leerroute om de kennis en benodigde competenties op
te doen om het spel zelfstandig te spelen. De docent/trainer
moet bemiddelen bij conflicten, studenten helpen om
oplossingen voor problemen te vinden en sterke en zwakke
punten identificeren.
 Alle partners en stakeholders die bij de testfase betrokken zijn:
werknemers op zakelijk en administratief gebied, binnen de
detailhandel-, groothandel- en textielindustrie; mensen die zich
willen laten omscholen; beleidsmakers die wellicht
overwegen ”The Business Game” in te zetten als middel om een
praktijksituatie in verschillende sectoren en contexten te
oefenen ter bevordering van ondernemingsvaardigheden.
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9. Toepassingsgebieden van ”The Business
Game”
”The Business Game” is ontworpen voor gebruik door studenten die
lessen in Bedrijfsmanagement, Financiën, Economie en Accountancy
op NQF- en EQF-niveau 4 of 5 (National Qualification Framework
en European Qualification Framework) volgen, wat betekent dat
eerder(e) kennis en begrip van bedrijfsmanagement en financiële en
economische problemen essentieel zijn om studenten ”The Business
Game” optimaal te kunnen laten gebruiken. Dus zolang er aan deze
eerste vereisten wordt voldaan, kan ”The Business Game” worden
gebruikt om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die in de
bovenstaande gedeelten zijn geïdentificeerd.
”The Business Game” kan in verschillende onderwijs- en
trainingscontexten worden gebruikt.
Hieronder volgt een korte beschrijving van deze toepassingsgebieden
in de partnerlanden.
Estland
 Middelbaar onderwijs, EQF-niveau 4 en 5
- Gymnasiumlessen gespecialiseerd in economie
vakscholen
 Toegepast hoger onderwijs, EQF-niveau 5 en 6

Frankrijk
 Middelbaar onderwijs op niveau IV (EQF-niveau 4):
Première/Terminale STMG, Bacs professionnels tertiaires
 Technisch onderwijs op niveau III (EQF-niveau 5): BTS/DUT
 Beroepstraining door stage op niveau III en IV (EQF-niveau 5
en 4)
 Permanente volwasseneneducatie
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Italië
 Middelbaar onderwijs (hogere klassen) – vierde en vijfde jaar
- op technische hogescholen – economische afdeling; op
vakscholen – zakelijke dienstverlening; lyceum – sociale
wetenschappen
- ook op andere technische hogescholen – technologische,
hoge- en vakscholen
- in CLIL-leerpaden (Content and Language Integrated
Learning)
- in school/werk-ervaringen, met name in IFS-leerpaden
(Impresa Formativa Simulata).
 Hoger onderwijs anders dan universiteit
- IFTS - Istruzione e formazione tecnica superiore
- ITS – voortgezet onderwijs met tweejarige cursussen op de
volgende zes technische gebieden:
✤ Nieuwe technologieën voor „made in Italy‟: mechanica,
voedingsindustrie, bedrijfsondersteuning, informatie en
advies; mode; bouw
✤ Nieuwe
levenstechnologieën,
Energie-efficiëntie,
Duurzaam transport; Innovatieve technologieën voor
cultureel erfgoed – Toerisme; ICT.
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Nederland
 Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op niveau 3 en 4 (EQFniveau 3 en 4)
 Middelbaar beroepsonderwijs op niveau 5 (associate degree),
kleine en middelgrote ondernemingen
 Hoger beroepsonderwijs (hbo) op niveau 5
 Als leermethode in ondernemerschap (Certificeerbare eenheid
Ondernemerschap)
Polen
 Hoogste middelbareschoolniveau, met name
- technische scholen
- lyceum – ondernemerschapslessen, economielessen
- vakscholen
Portugal
 Initieel beroepsonderwijs en trainingscursussen op niveau 4
(NQF en EQF) gericht op jongeren of volwassenen, met name
in de volgende trainingstypologieën:
- Onderwijs en trainingscursussen
- Stage
- Professionele cursussen
- Gespecialiseerde cursussen in artistiek onderwijs
 Hoger onderwijs anders dan universiteit (technologische
specialisatiecursussen – NQF- en EQF-niveau 5)
 Andere
trainingscursussen
(bijv.
permanent(e)
beroepsonderwijs en -scholing) zolang studenten aan de
bovenstaande eerste vereisten voldoen.
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Roemenië
 Lager en hoger middelbaar onderwijs
- economische hogescholen
- technische hogescholen
 Algemeen
middelbaar
onderwijs
ondernemerschap wordt onderwezen)
 Hoger onderwijs
- economisch
- technisch

(aangezien

hier

Slovenië
 Middelbaar onderwijs (middelbare scholen) – alle programma‟s
die scholing op het gebied van economische kennis, zaken en
ondernemerschap omvatten:
- algemeen middelbaar onderwijs – vierde (laatste) jaar
- technisch middelbaar onderwijs – vierde (laatste) jaar;
zakelijke dienstverlening
- middelbaar beroepsonderwijs – derde (laatste) jaar
 Hoger onderwijs anders dan universiteit – in alle
studieprogramma‟s met modules gerelateerd aan economie,
ondernemerschap, enz.
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A. BIJLAGE

Technische specificaties van ”The Business Game”
Het programma is ontwikkeld in Java en maakt gebruik van de
Servlet-technologie via een Struts-framework. De interface is
geschreven in HTML in JSP-pagina‟s die gegevens gebruiken die het
framework in realtime ophaalt. Op deze manier kunnen de pagina‟s
door elke webbrowser en elk platform worden geïnterpreteerd.
”The Business Game” is gebaseerd op een client-serverarchitectuur.
Voor toegang tot de software is er een internetverbinding en een
browser (Opera, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome,
Safari, enz.) nodig. Door de keuze voor deze architectuur en de
objectgeoriënteerde programmeertaal (Java) zijn de volgende doelen
bereikt:
 portabiliteit: de software, een toepassing die beschikbaar is op
het web, kan op elk platform worden uitgevoerd.
 eenvoudige configuratie: de software is parametrisch en kan dus
gemakkelijk aan de vereisten van de klant worden aangepast.
De creatie van dit spel als webtoepassing biedt het geweldige
voordeel dat er een groot aantal gebruikers kan worden bereikt. De
objectgeoriënteerde programmeertaal vereenvoudigt de testfase ook
aanzienlijk.
De infrastructuur om een webtoepassing te ontwikkelen is gebaseerd
op standaardtechnologieën zoals:
 TCP/IP- en HTTP-protocollen
 4-laagse architectuur
 J2EE-ontwikkelplatform (Java 2 Enterprise Edition)
 Objectgeoriënteerde ontwikkeling
Het systeem is gebaseerd op een meerlaagse architectuur, waardoor
de gebruikers en het programma van elkaar kunnen worden
gescheiden.
De
basiskenmerken
zijn:
webtechnologie,
betrouwbaarheid, flexibiliteit, gemakkelijk onderhoud, onderscheid
tussen de functies en gegevensbeheer, en grote aandacht voor de
19

interactie van de gebruiker (bruikbaarheid). De meerlaagse
architectuur (Figuur 3) wordt beschouwd als de beste oplossing voor
het ontwikkelen van toepassingen voor meerdere gebruikers.
Met dit soort architectuur kan de activiteit van de computer van de
eindgebruiker worden verlaagd en de veiligheid van de gegevens in
de databaseserver worden verhoogd. Om de integriteit van gegevens
en daardoor de juiste uitvoering van het spel te waarborgen, heeft de
klant geen rechtstreekse toegang tot de databaseserver, maar maakt
hij/zij via een webbrowser een verbinding met de webserver die de
verschillende pagina‟s interpreteert die de gebruiker op zijn/haar pc
ziet. Alleen systeembeheerders hebben toegang tot de database en
kunnen de gegevens daarin wijzigen.

Figuur 3: meerlaagse architectuur
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