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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 zeventien praktijkopdrachten. Hierbij 

leer je de theorie. In totaal ben je zo'n zestig uur bezig met deze 

cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan vijf praktijkopdrachten. 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. 

 

 
 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P1 Onderzoek  2 uur  

P2 Pac-Man maken 2 uur  

P3 Idee verzinnen 1 uur  

P4 Verhaal en karakters 1 uur  

P5 Storyboard 1 uur  

Theorie   

Theorielessen GameMaker studio 

Introductie 15 min  

Pac-Man 2 uur  

Theorielessen Spellen 

Spellen en genres 1 uur  

Idee ontwikkelen 0,5 uur  

Serious games 0,5 uur  

Theorielessen Script 

Script 0,5 uur  

Theorielessen Storyboard 

Storyboard 0,5 uur  

Extra   

Toetsen   
 

Onderdeel  
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GAMEMAKERSTUDIO 2 

P1 ONDERZOEK 

 

Opdracht 1 Je hebt in de casusomschrijving gelezen over Point Nemo en 

ruimteafval. Je weet dat de astronauten in het International Space 

Station vaak dichter bij Point Nemo zijn dan de mensen op aarde.  

 

Je maakt een verslag van één A4. Voor dit verslag doe je een klein 

onderzoek. Aan het eind van het verslag schrijf je een conclusie. In 

deze conclusie formuleer je een leerdoel. In dit leerdoel omschrijf je 

wat je andere mensen graag zou willen leren of vertellen over dit 

onderwerp. Dit leerdoel is ook het onderwerp voor het spel dat je 

gaat ontwerpen. 

  

Je zoekt informatie op internet en maakt een bronnenvermelding 

achter het verslag. Waar wil je een spel over maken? Je kunt onder 

andere kiezen uit: 

• ruimteafval in een baan om de aarde 

• ruimteafval bij Point Nemo 

• de omstandigheden bij Point Nemo 

• een eigen onderwerp, bijvoorbeeld Point Nemo en de 

coördinaten van Cthulhu (..!) 

 

 
Astronaut bij ISS 
 

 

Wat heb je nodig?  • een computer 

• internet 

• Word of een ander tekstverwerkingsprogramma  

• typ maximaal in lettergrootte 12 en met een standaard 

regelafstand. 

 

Je kunt het Word-sjabloon gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

     

Word-sjabloon onderzoeksverslag 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://link.dp-totaal.nl/word-sjabloon-onderzoeksverslag/
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Je ziet hier een voorbeeld van een script 

gemaakt in Trelby met daarbij uitleg 
 

  

Vraag 

 11  Waarom is het belangrijk om je script volgens de vaste 

vormgeving te schrijven? 

 
 

  

Vraag 

 12  Welke drie effectgeluiden zie je in deze voorbeeldpagina? 

 
 

  

Vraag 

 13  Waarom denk je dat de namen in het midden staan en met 

hoofdletters zijn geschreven? 
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Bij een bedrijf dat games maakt wordt een storyboard vaak gebruikt 

voor de communicatie tussen afdelingen. 

 

Bijvoorbeeld de afdeling story development en programming. 

Tips bij het maken van een storyboard 

• Het hoeven geen gedetailleerde tekeningen zijn. 

• Zorg ervoor dat een vreemde het kan volgen. 

• Vermeld duidelijk de nummers. 

• Gebruik pijlen tussen beelden. 

• Wees duidelijk/concreet in de beschrijvingen. 

 

 

Storyboard tekenen Maak snelle en simpele schetsen voordat je aan de uitwerking van je 

storyboard begint. 

 

Je hebt een idee voor de film met een uitgewerkt script. Voor elk 

personage en elke omgeving maak je een aparte woordspin. Zet de 

naam van het karakter in het midden en schrijf eigenschappen en 

kenmerken van het personage op. 

 

Hoe laat je deze eigenschappen zien? Als jouw karakter bijvoorbeeld 

een spion is, bedenk je dingen waardoor dat duidelijk wordt. 

Bijvoorbeeld: 

• een lange regenjas 

• een krant met gaten 

• een vergrootglas 

 

Ook kun je op internet plaatjes zoeken van (bekende) spionnen. 

Bijvoorbeeld van James Bond en Sherlock Holmes. Naar aanleiding 

van deze voorbeelden schets je je eigen karakter. 

 

Houd bij het zoeken van plaatjes het volgende goed voor ogen: 

• Wat wil je bereiken met de film (doel)? 

• Voor wie is de film (doelgroep)? 

• Waar speelt de film zich af (plaats)? 

• In welke tijd speelt de film af? 

 

Werkwijze post-it storyboard 

Een leuke en handige manier om een storyboard te maken is met 

post-its. 

 

Je plakt maximaal zes post-its op tafel. Neem alleen de momenten 

uit het script waar iets verandert: bijvoorbeeld een grote beweging, 

een ander beeldkader of een nieuw perspectief. Maak op de Post-its 

grove schetsen van deze momenten. 

 

 

 
Maak snelle en simpele schetsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een storyboard maken met post-its 
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Beeldkaders 

 
 

Shot/beeldkader Uitleg 

 
Totaalshot 

Bij een totaalshot is zowel het onderwerp als de omgeving in beeld. 

Je kan een totaalshot bijvoorbeeld gebruiken in een drukke of 

chaotische situatie waarin je alles kan overzien. Denk aan een 

achtervolging of een winkelende massa. 

 
Panoramashot 

 In een panoramashot zie je veel in de breedte, soms is een 

panoramashot zelfs helemaal rondom, dus 360 graden. Je hebt een 

goed overzicht van de omgeving/situatie. Je kan het gebruiken als 

introductie of tussenstukje of rustmoment. 

Mediumshot 

 

Bij een mediumshot zie je een persoon van de middel tot en met 

het hoofd. Dit shot is handig bij het filmen van bijvoorbeeld een 

gesprek. 

 
Close-up 

Een close-up is een foto van dichtbij, zeer gedetailleerd. In een film 

kun je dit bijvoorbeeld gebruiken om in te zoomen op een gezicht 

om de emotie te zien, bijvoorbeeld bij een verdrietige scene. 
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Tracking en dolly Tracking en dolly is het bewegen van een camera op een dolly over 

rails.  

 

Het voordeel hiervan is dat de camera op een soepele manier mee 

kan rijden met een auto of een persoon die loopt.  

 

Door gebruik te maken van een dolly heb je geen last van de 

overbodige bewegingen van het lichaam van een cameraman of -

vrouw die moet lopen. 

 
Camera op rails 
 

  

Vraag 

 23  Wat is het grote voordeel van het filmen vanaf een dolly? 

 
 

 

 

Handheld Als je de camera gewoon met de hand vasthoudt, noem je dat 

handheld. Dit is natuurlijk een makkelijke manier van filmen waarbij 

je zeer flexibel bent. 

 

In documentaires of thuis wordt veel gebruik gemaakt van deze 

bewegingen. Je bent vrij om verticaal of horizontaal te bewegen, stil 

te staan of juist te bewegen in welke richting dan ook. 

 

Wil je de eventuele schokken door bijvoorbeeld het lopen 

opvangen? Dan kun je gebruik maken van een steadycam zoals in de 

afbeelding. 

 
Steadycam 
 

  

Vraag 

 24  Wat is het grootste voordeel van werken met een handheld 

camera? 

 
 


