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FASE 2 GAMEDESIGN DOCUMENT 

P16 VERHAALSTRUCTUUR 

 

Opdracht 16 Gefeliciteerd, je bent in deel twee. Dat betekent dat jij al een heel 

eind bent met het maken van jouw GDD. Je hebt al een pitch 

gegeven en hebt hierop feedback ontvangen. Deze feedback kan je 

meenemen in het verder ontwikkelen van jouw spel. 

 

Het is tijd om het verhaal van jouw game uit te denken. Voor je dit 

doet leer je iets meer over verhaalstructuren. Dit doe je aan de hand 

van een film die jij leuk, mooi of goed vindt. 

 

 
 

 

 

Dit heb je nodig Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• jouw dummie 

• jouw GDD 

• een film 

 

 

 

 

Uitvoeren Lees de tekst over verhaallijnen via de site in de QR-code. 

 

Wat vind jij van deze opbouw, herken je deze? Omschrijf dit in je 

dummie. 

 

Jij gaat nu zelf testen of deze verhaalstructuur terug komt in een film 

die jij goed vindt. 

 

Noteer bij elke stap wanneer dit in de film plaatsvindt en wat er 

gebeurt in het verhaal. Zet er voor de zekerheid ook een tijd bij. 

 

Er was eens ... 

 

 

 

 

 

die elke dag … 

 

 

 

 

 

 

    

Schrijfvis  

 

 
Er was eens ... 

 

https://link.dp-totaal.nl/schrijfvis/
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P19 PRESENTEREN 

 

Opdracht 19 We hebben nu als het goed is allemaal een idee ontwikkeld.  

Je gaat jouw idee in deze les pitchen in twee minuten. Gebruik 

daarbij jouw moodboard. 

 

Voor je jouw presentatie geeft staan we even stil bij: hoe geef je nu 

een goede presentatie? Waar moet je allemaal op letten? 

 

 
Jezelf presenteren in een pitch 

 
Pitch jouw idee 
 

 

 

Dit heb je nodig Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• jouw moodboard, eventueel een laptop 

 

 

Uitvoeren Jij hebt jouw idee natuurlijk al gepitcht. Sinds de pitch heb je het 

verhaal en de karakters uitgewerkt en een storyboard gemaakt. 

 

Dit is het moment om weer een korte presentatie te doen. Vertel 

wat jij hebt gedaan met de feedback uit de pitch en hoe je deze hebt 

verwerkt in het verhaal en het storyboard. 

 

Stap 1 

Bereid je presentatie voor in dertig minuten. Schrijf in het kort op 

wat je gaat vertellen. 

 

Gebruik daarbij jouw GDD, verhaal en storyboard.  

 

Je merkt al, je krijgt maar weinig tijd. Maak het dus lean and clean. 

 

Blijf bij de kern van jouw idee: 

• Wat is het verhaal? 

• In welk(e) game genre(s) valt het? 

• Wat wordt de gameplay en in welke elementen moet dit terug 

komen? 

• Wat is jouw focus? Dit vertel je aan de hand van jouw 

storyboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/jezelf-presenteren-in-een-pitch/
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FASE 3 GAMEDESIGN 

GAMEMAKER STUDIO 

 

Programmeren met Gamemaker 

Language 

Je gaat programmeren met GameMaker, een platform waar je vooral 

2D- maar ook 3D-spellen mee kan maken. Veel Indiegames die je op 

Steam tegen komt zijn er mee gemaakt. Gamemaker is een IDE, 

integrated development environment. 

 

Dat betekent dat de software meerdere functies bij elkaar zet, waar 

je anders meerdere programma’s voor nodig had waaronder 

Notepad en een tekenprogramma. De code waarmee je 

programmeert lijkt op Java, maar is wat eenvoudiger en 

toegeeflijker; je maakt wat minder snel een fout. 

 

 

 
  

Bovenaan vind je dan ook de IDE menu’s: de verschillende 

programmaatjes die je gebruikt. 

 

In het midden zie je meteen Getting Started. Hier kan je onder 

andere een nieuw project beginnen, een oude openen, of een game 

van een ander importeren, voor als je onderdelen hiervan wilt 

gebruiken. 

 

GameMaker kan ook een executable maken, waardoor jouw spel op 

een computer gespeeld kan worden waar GameMaker niet op staat 

geïnstalleerd. We kunnen ze ook op het internet zetten, en (als je 

daarvoor willen betalen) op Android of PlayStation! 
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Objecten Het volgende dat je gaat doen is het belangrijkste onderdeel: het 

OBJECT. Het object ga je programmeren, de sprite zorgt ervoor dat 

we iets kunnen zien. Ga naar de map OBJECTS, rechtermuisklik, 

Nieuw object. Geef het dezelfde naam als de sprite, (maar dan 

gebruik je een o in plaats van een s). 

 

 

 
  

Je ziet, het heeft nog geen sprite. Klik op no Sprite en je ziet de 

sprites die je tot nu toe hebt en je kiest de juiste uit. 

 

Een aantal andere dingen die we zien hoef je niet altijd te gebruiken. 

Wel handig zijn: 

• Visible = zichtbaar in het spel 

• Solid gebruik je bij een object waar andere objecten niet 

doorheen kunnen.  

 

Deze objecten worden na botsing teruggezet in hun vorige positie. 

Bijvoorbeeld bij een muur, of de grond. 

 

 

Event Een event kun je vertalen als een gebeurtenis. Maar je kunt het ook 

zien als een oorzaak. Er gebeurt namelijk iets door een oorzaak, 

bijvoorbeeld het indrukken van een knop. Het gevolg daarvan 

(bijvoorbeeld het object beweegt) moet je gaan programmeren. 
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TIPS FROM THE FIELD 

 

Trial and error Elk onderdeel dat je maakt moet natuurlijk getest worden. Dat doe 

je natuurlijk zelf, maar vooral ook bij elkaar. Laat anderen zo veel 

mogelijk jouw spelonderdelen proberen. Kijk naar wat zij doen, en 

luister naar wat ze zeggen. 

 

Wat is nou het belangrijkste kenmerk van een succesvolle 

gamedesigner? Het lijkt misschien wat vreemd, maar een belangrijk 

kenmerk is they fail faster. Ze falen sneller.  

 

Als je merkt dat iets niet goed is, moet je snel bedenken of je het kan 

verbeteren, of eenvoudigweg moet verwijderen. Blijf niet eindeloos 

aanmodderen. Zoek hulp, kopieer, of begin opnieuw. 

 

 

 
Gamer die aan het testen is 
 

 

Het geheim van design?  

Snel falen! 

 

Geen enkel idee is meteen goed. Leer daar mee leven. Begin met 

een klein idee en laat het stukje bij beetje groeien. En hoe sneller je 

een slecht idee of stukje weggooit, hoe beter. En niet blijven 

ploeteren op een stukje code dat je niet voor elkaar krijgt. Als je er al 

45 minuten mee bezig bent, wordt het tijd om te kijken of een ander 

het niet al is gelukt. 

 

Dus als iemand jouw idee niet goed vindt, luister dan, en probeer het 

te gebruiken om jouw idee nog beter te maken. 

 

Bekijk de filmpjes in de QR-code. 

 

 

 
Leer falen!  

 

 
Van fouten leer je 

 
 

 

  

 https://link.dp-totaal.nl/leer-falen/

