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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 16 

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. 

 

 

 

 

 

Aan de slag! 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigd
e tijd 

Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P13 Idee voor jouw gamesite 1 uur  

P14 Begroting en plan van aanpak 1 uur  

P15 Website maken 10 uur  

P16 Game en HTML5 3 uur  

P17 Website en spel presenteren 1 uur  

Theorielessen website maken   

Websites 15 min  

Wensen en eisen 1,5 uur  

Plan en begroting 1,5 uur  

Ontwerp schetsen 30 min  

Website maken 15 min  

Game en HTML5 1 uur  

Presenteren en evalueren 15 min  

Extra   

Toetsen   
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WEBSITES 

P13 IDEE VOOR JOUW GAMESITE 

 
Opdracht 13 Om de website voor jouw game te maken volg je het 

ontwerpproces. Een ontwerp voor een website is 

niet veel anders dan het ontwerpen van een spel. Je 

volgt ongeveer dezelfde stappen: 

 

 
 

In deze opdracht maak je stap één tot en met vier. 

Gebruik hiervoor de theorie wensen en eisen. 

 
Lees de theorie wensen en eisen 
 

 

 
Wat heb je nodig?  Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• de theorie wensen en eisen 

• pen en papier  

• internet 

 

 

 
Uitvoeren Wat wil je laten zien op de website over jouw spel? 

Welke kleuren en indeling gebruik je? Je begint 

natuurlijk met het noteren van de wensen en eisen 

die hieronder staan, vraag aan jouw docent of er 

nog aanvullende eisen zijn. 

 

 

 

 

 

 
Zoek referenties voor jouw eigen 

website 
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Inspiratie betekent dat je ergens enthousiast van 

wordt en daardoor nieuwe ideeën krijgt. Misschien 

heb jij al een idee voor een website, of zijn de 

wensen en eisen van de opdrachtgever heel 

duidelijk. Als je nog geen idee hebt wat je moet 

maken kun je eerst op internet zoeken naar 

websites die je mooi of goed vindt. Naar aanleiding 

daarvan ga je brainstormen. 

 

Eerst bedenk je een vraag of een thema waar je 

nieuwe ideeën over wilt verzinnen. Deze vraag of dit 

thema heeft te maken met de wensen en eisen of 

het opdoen van inspiratie. Deze vraag of het thema 

zet je in het midden van een vel papier. Vervolgens 

schrijf je alles op waar je aan denkt bij deze vraag of 

dit onderwerp.  

 

 
Het belangrijkste van brainstormen is dat je alles 

mag bedenken. Verzin de meest rare ideeën. 

Hierdoor kijk je buiten je normale blikveld en krijg je 

meer originele ideeën. Door samen met anderen 

een woordspin te maken of te brainstormen kan je 

inhaken op elkaars ideeën. Hierdoor is de uitkomst 

vaak nog verrassender  en origineler.  

 

Opdracht 

Vul de woordspin hieronder in. Werk jij online? Maak 

dan een woordspin op een papier en scan hem in of 

maak een foto voor in jouw digitale portfolio. 

 

Het kan zijn dat je van jouw docent precies te horen 

hebt gekregen wat er op jouw website moet staan 

en welke afbeeldingen en teksten je moet gebruiken. 

Vraag dan of jij deze opdracht wel of niet moet 

maken. 

 

 

 

Brainstorm 
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Servers 
 

Hosting 

Als je zelf een website schrijft met code of je 

gebruikt manier twee, dan moet je ook nog hosting 

regelen. Dat is ruimte op internet om de code en de 

afbeeldingen op te slaan. Hoe duur de hosting is, 

hangt ervan af hoeveel ruimte jouw website nodig 

heeft. Hoe groter de website, hoe meer ruimte, hoe 

duurder de hosting.  

 

Je eigen computer is niet geschikt om de website te 

hosten omdat het netwerk altijd online moet zijn, 

anders is jouw website alleen online als je computer 

aan is en je verbonden bent met internet! Om een 

website te bouwen en in de lucht te houden heb je 

een server nodig, een netwerk buiten jouw huis dat 

wel altijd online is. Een server staat dag en nacht 

aan en is dag en nacht in verbinding met internet. 

 

 

Huisstijl & vormgeving 

 

Alle diensten en kosten die hierboven staan zijn 

vooral heel technisch. Een domeinnaam heeft 

bijvoorbeeld vaak dezelfde prijs.  

 

De vormgeving is hier nog niet uitgebreid genoemd. 

Bij het maken van een website met een uitgebreid 

sjabloon in WordPress hoef je niet heel veel aan de 

vormgeving te doen, vaak kan je een gratis sjabloon 

gebruiken. 

 

Meestal werken bedrijven niet met kant en klare 

sjablonen. Zij laten vaak een eigen sjabloon 

maken.  

 

Aan de website moet je kunnen zien van wie de site 

is. Het is het visitekaartje van het bedrijf en vaak 

een van de eerste manier waarop iemand met een 

bedrijf kennismaakt. Dus het is heel belangrijk dat 

het bedrijf goed herkenbaar is. Deze 

herkenbaarheid komt door het gebruiken van een 

huisstijl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huisstijl ijscoboer 
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 Stap 2: zoek of maak 

afbeeldingen voor jouw website die 

passen bij jouw idee 
 

Stap 3 

Je gaat nu je eigen website bouwen. Je hebt in 

overleg met de docent een programma gekozen 

waarin je jouw website maakt. Vraag instructies aan 

je docent of zoek tutorials op. Je kan ook naar de 

instructies van 2D3D.gratis kijken over het gratis 

programma Mobirise via de QR-code of aankliklink. 

 

    

Bekijk de tutorials over Mobirise 
 

 

 
Afronden • Je hebt een lay-out voor de website gemaakt 

en/of aangepast. 

• Je hebt nagedacht over de kleuren en lettertypen 

die je hebt gebruikt. 

• Je hebt teksten en afbeeldingen ingevoegd. 

• Je hebt meerdere pagina's en subpagina's 

gemaakt. 

• Je hebt verschillende widgets toegevoegd. 

• Je hebt een hyperlink gemaakt. 

 

Als je de praktijkopdracht hebt afgerond ruim je jouw 

spullen op en laat je de docent de praktijkopdracht 

aftekenen.  

 

 

 
Wat is jouw stijl? 

  

https://link.dp-totaal.nl/mobirise/
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In de menubalk links bovenin staat de create 

executable knop. wanneer je deze opent kan je een 

keuze maken tussen losse bestanden en een zip 

map. Kies in principe altijd voor een zip map, 

wanneer je de game wil uploaden naar het web. 

 

Kies nadat je hebt gekozen voor package as zip 

een map waar je de bestanden wilt bewaren. 

 

 
In de menubalk vind je de knop 

create executable 
 

 

 
Foutmeldingen en zwarte 

schermen 

Het kan voorkomen dat je een spel maakt en bij het 

testen in HTML of het exporteren naar HTML het 

spel ineens niet werkt, een zwart scherm toont of je 

hele beeld gevuld is met één sprite! 

 

Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals een 

programmeerfout. Het kan ook een makkelijk op te 

lossen probleem zijn. Maak voor de zekerheid dan 

de cache leeg. Als dit niet helpt kan je in 

preferences/general settings/paths ook nog 

meerdere caches opschonen. Het kan zo maar zijn 

dat je spel dan weer werkt! 

 

 

 
 

 


