
Penitentiaire scherpte

“Je wordt scherper op details. Zowel bij praktische 
vaardigheden, zoals een celinspectie en fouilleren, 
als bij het zoeken naar en analyseren van  
informatie.”

Flow

“De muziek ging aan en toen kwamen  
we gelijk in de stand ‘game on’. Door de tijds-
druk word je behoorlijk fanatiek. Je moet snel 
handelen. De tijd vloog voorbij.”

Wij maken leren leuker en effectiever. Door een mix van theorie en 
praktijk in een uitdagende game en realistische setting te trainen. 
De deelnemers worden op een speelse, maar niet vrijblijvende 
manier uitgedaagd  om kritische werksituaties in groepsverband 
op te lossen. Onder tijdsdruk. Tijdens de serious game trainen zij 
hun beroepsvaardigheden (zoals een celinspectie en fouilleren), 
communitieve vaardigheden, oplossend denkvermogen en  
samenwerken. Ook frissen zij hun vakkennis op. Tijdens de testdag 
op 9 april 2019 in DC Zeist zijn zes collega’s (afdelingshoofden en 
piw’ers) de uitdaging aangegaan. In deze collage een impressie 
van hun beleving.

Vakbekwaam zijn, vakbekwaam blijven

Samenwerking

“Samenwerken is cruciaal om tot een goed resultaat en een oplos-
sing te komen. Dat merk je tijdens de game direct, wanneer iedereen 
zijn eigen weg gaat. Rolverdeling en benutten van ieders kwaliteiten 
zijn daarbij van belang. Je moet dit echt samen doen.”

‘Spelend’ leren

“De serious game is een mooie aanvul-
ling op de andere opleidingen/trainingen. 
Het is leuk om te doen, afwisselend, heel 
actief en uitdagend en allerlei facetten uit 
het dagelijkse werk komen voorbij in het 
scenario.”

Teamactiviteit

“De serious game is ook leuk voor  
teambuilding. Je leert elkaar weer eens 
op een andere manier kennen.”

Realistische situaties

“De setting en opdrachten  
zijn realistisch. Je voert  
gesprekken met justitiabelen 
(acteurs) en collega’s, oefent 
invloed uit, probeert  
informatie te verzamelen  
of los te krijgen, doet een  
celinspectie en moet vooral 
doordenken en verbanden 
leggen. Een uitdaging dus.”

Quiz

“De kennisvragen zijn niet alleen interes-
sant voor nieuwe medewerkers maar ook 
voor oud-gedienden. Ze zetten je aan het 
denken en je kennis wordt opgefrist.”

Serious
    Gaming
Dagelijkse actie trainen in een 
realistische omgeving
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Reflectie

Na afloop reflecteren 
de deelnemers op hun 
handelen op grond van 
camerabeelden van de 
game. 


