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IDEEONTWIKKELING/GAMEDESIGN
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je in totaal 26 praktijkopdrachten. Hierbij leer je 

de theorie. In totaal ben je zo'n tachtig uur bezig met deze cursus. 

 

In de tabel staat hoe lang je ongeveer bezig bent met een opdracht. 

Soms ben je wat sneller en soms wat langzamer. Als je een 

onderdeel hebt afgerond kruis je dit onderdeel af. 

 

 

 

 

 

 

Aan de slag 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd (uur) 

Afgerond 

Oriëntatie   

Fase 1 Jouw bedrijf 
 

  

P1 Wie ben ik in de groep 2  

P2 Ondernemingsplan 4  

P3 Doelgroep 2  

P4 De zes P's 2  

P5 Leverancier/distributie 2  

Fase 2 Gamedesign Document   

P6 GDD 2  

P7 Gaming industrie 2  

P8 Gamegenre kiezen 2  

P9 De opdracht 2  

P10 Creativiteit - kijken en onderzoeken 2  

P11 Creativiteit - Waarom 2  

P12 Uit je brain op papier 2  

P13 Het moodboard gebruiken voor een opdracht 2  
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P14 Andere manieren van brainstormen en onderzoeken 2  

P15 Pitch game idea 2  

P16 Verhaalstructuur 2  

P17 Verhaal en karakters 2  

P18 Storyboard 2  

P19 Presenteren 3  

Fase 3 Gamedesign   

P20 Tutorial first game 6  

P21 Play and comment 3  

P22 Concept art 4  

P23 Sprites, tiles, background 12  

P24 Finish game 40  

Fase 4 Promotie en verkoop   

P25 Promotie 12  

P26 Present product 3  

P27 Verkopen 3  
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Vraag 

Welke hoed past jou het beste? Leg uit. 

 

Vraag 

Welke hoed zet jij nooit op? Leg uit. 

 

 

    

Kijk het filmpje! 

 

 

 

    

Doe de test! 
 

 

Stap 2 - jouw rol in de groep 

Wanneer je samenwerkt is er meestal een bepaalde rol die je 

aanneemt. Voor je het door hebt ben jij de taken aan het verdelen, 

of kruip je juist weg en als de plannen uitgevoerd moeten worden 

kom jij het beste tot je recht. 

 

Soms kan je juist geïrriteerd worden door de rol die je hebt of een 

ander niet neemt: 'Marleen zit altijd maar een beetje, zij kan toch 

ook wel een idee verzinnen?!' 

 

Toch is dit niet zo raar. Iedereen heeft zijn of haar eigen rol die het 

makkelijkste en meest vertrouwd voelt. Dit kan juist een kracht zijn. 

 

Kijk het filmpje en leer iets meer over de verschillende rollen. 

 

Opdracht 

Doe de test via de QR-code. 

 

Vraag 

Welke rol uit de Belbintest hoort bij jou? 

  

Stap 3 - samenwerken, de marshmallow challenge 

Nu je weet welke rol jij hebt binnen een team ga je met een groepje 

samenwerken. Vraag aan de docent hoe groot de groepjes moeten 

zijn. 

 

Vraag aan iedereen uit jouw groep welke rol zij hebben, volgens de 

Belbintest. 

 

De opdracht is om een zo hoog mogelijk bouwwerk te maken van 

spaghetti. Op de bovenkant moet de marshmallow geplaatst 

worden. 

 

Verdeel nu de taken. 

https://link.dp-totaal.nl/betere-teams-samenstellen/
https://link.dp-totaal.nl/groepsrollentest/
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P3 DOELGROEP 

 

Opdracht 3 Om jouw game te kunnen verkopen moet je meer te weten komen 

over jouw doelgroep. 

 

Om je extra te verdiepen in een doelgroep kun je een persona 

maken. Persona is een ander woord voor klantprofiel. Een 

klantprofiel is een omschrijving van de gemiddelde klant. 

 

Je verzint dan één of meerdere mensen die in jouw doelgroep vallen. 

Deze mensen geef je een naam, leeftijd, hobby's en interesses. Op 

deze manier kun je je extra goed inleven in jouw doelgroep. 

 

Dit is een handig trucje om jouw marketing (nog) beter aan te laten 

sluiten bij jouw doel en doelgroep. 

 
Voorbeeld persona 'Kim' 

 
 

 

Dit heb je nodig Voor deze opdracht heb je nodig: 

• tekenmateriaal en papier 

• of digitale ontwerpmogelijkheden 

• de informatie uit de opdracht Wensen en eisen 

 

 

 

Uitvoeren Wat vindt jouw persona leuk of niet leuk, waarom heeft hij of zij 

jouw game nodig en op welke manier zou je de game het meest 

aantrekkelijk kunnen maken of aanbieden?  

 

Vul de tabel in. 

 

 

Persona  

Naam, geslacht, leeftijd  

Woonplaats, nationaliteit  

Houdt van   

Houdt niet van   

Hobby's  

 

Dit probleem lost het product, dienst 

of merk op voor deze persoon 

 

Overig  
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MARKETING EN DE ZES P'S 

 

Marketing In het ondernemersplan zie je o.a. de termen marketing en 

marketingmix staan. 

 

Marketing is bedoeld om zoveel mogelijk producten of diensten te 

verkopen en meer naamsbekendheid te krijgen. Bekende bedrijven 

verkopen meer dan onbekende bedrijven. 

 

Marketingactiviteiten die bedrijven doen zijn bijvoorbeeld: het 

posten van een story op Instagram, het maken van een 

reclamefolder of het versturen van een nieuwsbrief. Deze 

activiteiten zijn bedoeld om zoveel mogelijk producten of diensten 

te verkopen.  

 

Om te zorgen dat marketing slaagt, maak je een plan vanuit 

zes invalshoeken. Dat betekent dat je op zes manieren naar de 

marketing kijkt. 

 

Deze invalshoeken heten marketinginstrumenten. Je hebt het dan 

over de zes P’s: plaats, product, prijs, promotie, personeel en 

presentatie.  

 

Met de marketinginstrumenten kijk je op een brede manier naar 

marketing. Dit helpt om zeker te weten dat je (bijna) overal aan 

denkt. 

 

Plaats Is het in een winkel, kantoorpand, loods of 

online? 

Product Welk product is het? Bijvoorbeeld: assortiment, 

kwaliteit, ontwerp en gebruiksgemak 

Prijs Wat kost het product? 

Zijn er kortingen? 

Is er een minimumprijs? 

Promotie Korte of lange actie? 

Hoeveel promotie-acties zijn er? 

Welke vorm heeft de promotie? 

Personeel Wat voor personeel werkt er? 

Moet iemand veel kennis van het product 

hebben? 

Is er een zelfscan en als het online is, is er dan 

een klantenservice via chat, mail of telefoon? 

Presentatie Welke verpakking heeft het product? 

Welke sfeer heeft het merk? 

Is er een huisstijl zichtbaar? 

 

 

 

 

 

 

 
De zes P's 
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SKILLS EN BANEN IN DE GAMING INDUSTRIE 
 

Soorten designers en skills In de gaming industrie zijn er ontzettend veel verschillende banen. 

Een redelijk volledige lijst vind je in de volgende paragraaf. De banen 

die te maken hebben met het verkopen van de game staan hier niet 

bij. 

 

Jij richt je vooral op gamedesign. In plaats van alle banen in de 

gaming industrie vind je hieronder vier groepen waaronder veel 

verschillende beroepen vallen. Een schrijver valt bijvoorbeeld onder 

content designer. 

 

Elk van deze categorieën vraagt om bepaalde skills die je nodig hebt 

in het werkveld. Skills zijn vaardigheden. Wanneer je werkt als 

gamedesigner heb je vaak een specialisatie. Hieronder zijn vier 

soorten designers omschreven. 

 

 

 

 
De content designer verzint (het verhaal achter) 

het spel ¹ 

 

 

Content designer 

De schrijver, maakt het verhaal 

Naast het verhaal heeft een content designer vaak ook ideeën over 

de karakters, zowel de eigenschappen als het uiterlijk. Een content 

designer richt zich op het grote geheel van de game. 

• Richt zich op het verhaal van de game 

• Richt zich op de missies van de game 

• Bedenkt de eventuele dialogen 

 

Skills: 

 

 

 
 

 

 
Hoe werkt een level? 

 

Level Designer 

De kunstzinnige tacticus, maakt het speelbaar. Een leveldesigner 

verzint binnen het grote verhaal de manier waarop elk level in elkaar 

zit. Dit kan gaan over de omgeving van het level, maar ook om de 

gameplay. Veel leveldesigners kunnen goed (technisch) tekenen, 

maar het hoeft niet per se.  

 

• Richt zich op gameplay 

• Richt zich op strategie 

• Maakt de speelomgeving 

 

Skills: 
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Sommige spellen kun je ook met een soort bedieningspaneel spelen, 

denk aan een surfboard waar je op staat om te surfen of een Wii 

afstandsbediening om mee te tennissen. 

 

Voorbeelden zijn Wii Sports en Fifa. 

 

Andere genres 

Denk verder ook aan: 

• shooters: spellen die voornamelijk gaan over schieten, zoals een 

klassiek spel als Space invaders, first-person shooters, third-

person shooters en 3D-ruimteshooters; 

• platform: je springt van platform naar platform, bijvoorbeeld 

Super Mario Bros, Prince of Persia, Fez (puzzel-platform); 

• racespel: spellen waarbij je tegen de computer of andere spelers 

racet, bijvoorbeeld Formule1, Grand Theft Auto maar ook Mario 

Kart; 

• bullet hell: spellen waarbij je een constante stroom objecten 

moet vermijden, dit kan zowel in 2D als 3D. 

 

 

Role playing game (RPG) RPG is de afkorting van role playing game, je kruipt in de huid van 

een karakter. Bij dit soort spellen is de context heel belangrijk, 

de karakters hebben vaak een uitgebreide omschrijving met veel 

eigenschappen, valkuilen en kenmerken. Tijdens het spel maakt het 

karakter een persoonlijke groei door en maak je keuzes die bepalen 

hoe het karakter zich ontwikkelt en hoe de spelwereld op het 

karakter reageert. 

 

Bij dit soort spellen is er vaak geen competitie, de spelers moeten 

juist samenwerken om bepaalde doelen te bereiken. Door het 

uitvoeren van quests of gevechten speel je nieuwe delen van de 

(online)wereld vrij of word je beloond met nieuwe skills, 

eigenschappen, materialen, uitrusting of ervaringen. 

 

Veel RPG’s spelen zich af in een andere tijdsperiode, bijvoorbeeld in 

de middeleeuwen of de toekomst. Of ze spelen in een denkbeeldige 

wereld en soms in een variatie op de bestaande wereld. RPG's 

kunnen een vaste of open verhaallijn hebben maar er zijn ook RPG's 

zonder verhaalstructuur. Daarmee wordt bedoeld dat er vaak wel 

een achterliggend verhaal is maar de keuzes in het spel bepalen hoe 

jouw verhaal gevormd wordt. Daardoor is elk 'potje' anders.  

 

Online role playing games zijn populair. Spelers maken online een 

account aan en spelen dan via het internet het spel. Hierdoor 

kunnen mensen uit de hele wereld via hun eigen computer samen of 

tegen elkaar spelen. 

 

Voorbeelden van RPG games zijn: Dungeons and Dragons, World of 

Warcraft, The Elder Scrolls, The Witcher, Mass Effect, Final Fantasy 

en Baldur's Gate. 

 

 
Welke fabelachtige wezens kom jij tegen? 

 

    

Bekijk de trailers van Baldur's Gate en The 

Elder Scrolls: Morrowind  
 

 

https://link.dp-totaal.nl/rpg/

