
  
 

 
AD-Game Poortwachter nu Live te spelen  

Test u kennis over nieuwe Werkwijzer Poortwachter! 
De besturen van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum en de Nederlandse Vereniging van 
Arbeidsdeskundigen bieden u graag de AD-Game Poortwachter aan. Met de Poortwachter-
game delen wij de kennis over de re-integratie inspanningen in het kader van de Wet 
Verbetering Poortwachter. De Poortwachter Game maakt met toestemming van het UWV 
gebruik van de inhoud van de Werkwijzer Poortwachter UWV 24 maart 2017.  

De AD-Game is een web game, die op de telefoon, tablet en laptop te spelen is. Blokjes van vijf 
vragen zorgen dat het spel snel en kort gespeeld kan worden. Na een blokje van vijf vragen kan de 
speler terugblikken op zijn antwoorden en worden er korte toelichtingen gegeven met 
achtergrondinformatie en links naar bronnen zoals pagina’s van de nieuwe Werkwijzer Poortwachter 
UWV 24 maart 2017. Het goede antwoord wordt niet prijsgegeven. Spelers krijgen alleen informatie 
over de richting van het goede antwoord. Alle vragen keren at random terug – ook de vragen die al 
een keer goed beantwoord zijn. Uiteraard zitten er in elk blokje vragen altijd enkele nieuwe vragen of 
vragen die nog niet goed zijn beantwoord. Spelers kunnen levels, karma’s, badges en punten 
verdienen. Bijvoorbeeld voor de duur van het spelen, doorzettingsvermogen, het raadplegen van de 
achtergrondinformatie, het tempo van vragen beantwoorden en het tijdstip van spelen. Spelers 
verdienen dus niet alleen punten met goede antwoorden, maar met hun hele leerhouding en inzet 
om te leren. 
 
U kunt op elk moment na een blokje van vijf vragen stoppen. Alle behaalde resultaten worden 
opgeslagen. Kijk ook eens terug op u antwoorden, dat kan na het afronden van een blokje van vijf 
vragen. Dan kan u ook rustig naar de achtergrond informatie bij de antwoorden en de links naar 
websites en de nieuwe Werkwijzer Poortwachter UWV 24 maart 2017. 
De AD-Game is een creatieve speelse vorm van kennisverwerving waar wij u veel nuttig plezier mee 
wensen.  

Ga naar https://www.arbeidsdeskundigen.nl/game/ 
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Korte handleiding 

In het openingsscherm wordt nu de keuze gevraagd of u lid bent van de NVvA of niet. 
 *   Als u lid bent, dan gaat u naar de reguliere inlog van de arbeidsdeskundigen website. 
 *   Als u geen lid bent, dan gaat u naar een speciaal inlogformulier.  
 *   Hier hebt u de mogelijkheid om in te loggen of uzelf te registreren als nieuwe speler. 
 *   Als nieuwe speler krijgt u na aanmelding een e-mail met een link om uzelf te activeren. U stelt 
dan uw wachtwoord in en kunt daarna direct gaan spelen. 
 *   Uiteraard zijn er ook functies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen e.d. 

 

 
 *   Leden van de NVvA en niet leden staan tezamen op het scorebord. Beide groepen spelen dezelfde 
game, met dezelfde onderwerpen en vragen. 
 *   Bij het openen van uw profiel is bovenin een knop 'Aanpassen' toegevoegd. Openbare spelers 
komen dan in een klein formulier terecht. Leden van de NVvA komen terecht in het profiel van de 
eigen arbeidsdeskundigen website. 
 *   Bij het scorebord is nu ook zichtbaar hoeveel spelers de game in totaal hebben gespeeld. 

Alleen de top 10 van spelers is zichtbaar 

Speel uzelf in die top 10 

 
UWV heeft de AD-Game Poortwachter bij voorlichtingssessies over de nieuwe Werkwijzer 

Poortwachter ingezet. De aanwezigen ervaarden dat het goed bestuderen van de nieuwe Werkwijzer 
Poortwachter in combinatie met het spelen van het spel snel inzicht verschaft in de inhoud van de 

nieuwe Werkwijzer Poortwachter en het eigen kennisniveau. 
Aan de informatie in deze game en aan de tekst van de Werkwijzer Poortwachter UWV 24 maart 

2017, kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

 

 


