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Drugs in the City
Activiteiten

Binnen het project Drugs in the City zal Team 7 zich bezighouden met het verwezenlijken van de opdracht zoals 
beschreven in de opdracht omschrijving van Drugs in the City; het ontwerpen van een Serious Game voor middelbare 
scholieren. De speler moet daarbij inzicht krijgen, iets leren of gedachten vormen over de invloed van drugs, 
drugsgebruik, drugsgebruikers en/of drugshandel in een grote stad.

Documentatie

Binnen deze documentatie voor het project Drugs in the City voor groep zeven is naast een verantwoording van het 
ontwerp, oftewel het concept document ook de research te vinden die te gronde ligt aan het ontwerp. Binnen de research  
staat verder nog uiteengezet de methoden van onderzoek, de resultaten van het onderzoek en de leerdoelen die daar 
uitgevloeid zijn. Concluderend vanuit deze leerdoelen specificeren wij een aantal designkeuzes die naar aanleiding van 
de research en de leerdoelen naar voren zijn gekomen. Deze designkeuzes zijn verantwoord ten opzichte van diezelfde 
leerdoelen en research. Binnen deze designkeuzes beschrijven wij een verwacht verspreidingsplan voor de game aan de 
hand van de promotie plannen en uiteindelijk de speel ervaring die wij voor ogen hebben voor de game genaamd The 
Sixth Sensei.

Doelgroep

De doelgroep voor onze game is gespecificeerd als leerlingen in het middelbaar onderwijs, met de leeftijd 17 tot en met 
19 jaar oud.

Team 7

Het projectteam voor Drugs in the City van Team 7 bestaat uit de volgende leden:

Naam E-mail

Oscar Orton oscarorton@gmail.com

Tom van der Linden tom.vd.linden@gmail.com

Joeri van Ees lifeisagamenotaproduct@gmail.com

Paul Suurmeijer paulsuurmeijer@gmail.com

Uitvoering

Het concept voor Drugs in the City van Groep 7 zal worden uitgewerkt in Flash met ActionScript.
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Concept Document
Samenvatting

De speler van the Sixth Sensei krijgt een bonsai boom om te verzorgen. Op dit boompje kan de speler experimenteren 
met verschillende drugs. Het boompje heeft water nodig om te overleven en de speler kan naast water geven ook de 
plant bijknippen. Het boompje groeit namelijk over een bepaalde hoeveelheid tijd. De drugs die de speler de plant kan 
voeden hebben verschillende effecten op het boompje, maar hebben ook een staat van overdosis. Als er namelijk teveel 
wordt toegediend dan maken de effecten plaats voor negatieve effecten. Uiteindelijk kan de speler het resultaat delen 
met anderen via sociale netwerk websites.

Doel

Het doel van het spel is om een zo esthetisch aantrekkelijk mogelijke plant te creëren. Wat esthetisch aantrekkelijk is 
bepaald de speler zelf, en kan hierdoor eventueel beïnvloed worden door medescholieren. 

Metafoor

De speler ziet de effecten van drugs in het bonsai boompje in de vorm van een metafoor. De verschillende drugs die 
toegediend kunnen worden binnen deze metafoor zijn cannabis, alcohol en ecstasy. Allen hebben een positief effect dat 
aangeroepen wordt als er gebruik gemaakt word van de drugs in lichte mate. Als de speler hierin doorschiet verdraaien 
de effecten naar een negatieve status en deze hebben als gevolg dat de plant er esthetisch minder aantrekkelijk uit gaat 
zien. De plant zelf is natuurlijk ook een metafoor, namelijk voor een drugsgebruikende scholier. Door op deze manier te 
experimenteren met drugsgebruik willen we de speler leren drugsgebruik te reguleren.

Groei van de boom

De boom groeit in fases. Nadat een bepaalde tijd verstreken is groeit er aan bestaande takken een of twee takken bij. 
Daarnaast zijn er drie verschillende takken te onderscheiden. De eerste soort is een jonge tak. Dit is de tak die uit 
bestaande takken groeit als de beurt overspringt en deze tak kan afgeknipt worden. De tweede soort tak is een oudere 
tak die identiek is aan een jonge tak, met de enige uitzondering dat de oudere tak een beurt langer in het spel is als een 
jongere tak en er daarom lichtelijk anders uit ziet. De laatste is stam, en die ontstaat als een tak een tweetal beurten niet 
afgeknipt wordt. De stam kan niet meer geknipt worden als deze eenmaal veranderd in stam. 
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Fases in de game

Groeifase Activiteiten

1
springt naar 2 als er water gegeven is

‣ Water geven

2

springt naar 3 als er geknipt is

‣ Water geven
‣ Knippen

3
springt naar 3 als er drugs 

toegediend is

‣ Water geven
‣ Knippen
‣ Drugs toedienen

4 en verder

springt verder op tijd

‣ Water geven
‣ Knippen
‣ Drugs toedienen

Binnen de verschillende groei fases heeft de speler meerdere activiteiten die hij of zij kan uitvoeren.  

Sensei

Als introductie en begeleider van het experimenteren met drugs heeft de speler een Sensei die tips geeft. Dit doet de 
Sensei in de vorm van een basis emotie op zijn gezicht. Hierdoor krijgt de speler extra feedback op de acties die hij 
uitvoert en heeft hij of zij sneller door dat de plant teveel drugs binnenkrijgt.

Delen van het eindresultaat

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de speler het resultaat van de 
game kan delen met medescholieren. Dit zijn wij voor ons in de 
vorm van een afbeelding van de uiteindelijke status van het bonsai 
boompje als de speler klaar is met het spel spelen. Op deze 
afbeelding is dan duidelijk de status van de plant te zien en hoe deze 
behandeld is gedurende de game. Een voorbeeld van conversaties 
die wij daarmee graag zouden willen uitlokken is bijvoorbeeld een 
scholier die tegen de ander zegt: “Hoe komt het dat jouw plant er zo 
uit ziet? Welke drugs heb je het gegeven en hoeveel?”. In dit 
voorbeeld is het bijvoorbeeld mogelijk dat de speler de plant veel te 
veel van een dergelijke drugs heeft gegeven. Als de plant 
bijvoorbeeld teveel alcohol krijgt van de speler groeit de plant scheef, 
en dit is duidelijk aantoonbaar aan het einde van de game. Doordat 
scholieren gebruik en teveel gebruik met elkaar bespreken ontstaat 
er een nog duidelijker beeld van wanneer er teveel gebruikt wordt en 
wanneer het gebruik door de beugel kan. Idealiter zou dit ook 
dialoog opleveren tussen scholieren over de precieze grens tussen 
overmatig gebruik en  normaal gebruik.
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Assetlist

Item Description

Boom ๏ Boom
๏ Tak Jong (Licht groen + Bladeren?)

๏Kleuren varianten
๏ Tak Oud (Donker groen)

๏Kleuren varianten
๏ Stam (Bruin) 

๏ Kleuren varianten
๏ Vlinders
๏ Bloemen

Sensei ๏ Sensei (Droevig, Neutraal, Blij, Teleurgesteld, Kwaad en Tevreden)
๏ Praat wolk

Background 800 x 600

Interface Tools
๏Cut Tool
๏ Water Tool
๏ XTC
๏ Alcohol
๏ Cannabis

๏Water Meter

Menu ๏ Start Menu
๏ Pauze Scherm
๏ Deel/Verzend Sub-menu ( < 800x600)
๏ Credits in Menu

Logo The Sixth Sensei

Logo Team Totempaul

Art Stijl
Het grafische ontwerp voor de game is gebaseerd op traditionele Oosterse kunst. Er is niet zozeer gekozen voor een 
specifieke Japanse of Chinese stijl. Wij hebben echter gekozen voor een combinatie van beiden, aangezien het lastig is om 
precies binnen een enkele stijl te blijven. De belangrijkste beïnvloedende stijl voor onze eigen stijl was sumi-e. Dit is een 
Japanse waterverf techniek die zich zeer goed leent voor identificatie met het Oosterse. De voornamelijkste artiest voor 
ons binnen dit genre is Hiroshige, die erg bekend staat binnen deze stijl. Kort samengevat kan de stijl worden 
omschreven als minimalistisch.  Dit kenmerkt zich door minimale lijnvoering, gedesadureerde  kleuren en strakke, 
eenvoudige vormen. Het overkoepelende doel van de art is om een Zen uitstraling te bewerkstelligen. Alles moest rustig 
zijn, zonder veel grote contrasten in de interface. De nadruk moet liggen op de bonsai.

We hebben gekozen voor deze stijl om een decoratieve en symbolische laag voor het game design te bieden. De art staat 
namelijk direct in dienst van het spel ontwerp door duidelijk een sfeer neer te zetten voor de speler.
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Research

Inleiding

Context

Binnen het project Drugs in the City zal Team 7 zich bezighouden met het verwezenlijken van de opdracht zoals 
beschreven in de opdracht omschrijving van Drugs in the City; het ontwerpen van een Serious Game voor middelbare 
scholieren. De speler moet daarbij inzicht krijgen, iets leren of gedachten vormen over de invloed van drugs, 
drugsgebruik, drugsgebruikers en/of drugshandel in een grote stad.  De doelgroep die wij daarbij onderzoeken zijn 
scholieren van de HAVO of het VWO in de leerjaren 4 tot en met 6. 

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen die we bij ons onderzoek centraal stellen zijn als volgt opgesteld: 

1. Gebruiken scholieren van 4 tot 6 HAVO/VWO drugs?

2. Zo ja, welke drugs gebruiken ze dan?

3. Zo ja, waarom gebruiken ze deze drugs?

4. Wat zijn de effecten van deze drugs?

5. Weten deze scholieren deze effecten?

6. Speelt de doelgroep games? 

7. Zo ja, welke spelen ze dan?

8. Welke hardware is ter beschikking voor de doelgroep?

9. Heeft de doelgroep voorlichting gehad over drugs?

10. Zo ja, door wie en in welke context?

11. Repertoire onderzoek: Wat is er gemaakt aan Serious Games over drugs? 

12. Visueel onderzoek: Wat is er gemaakt en hoe ziet dat er uit?

13. Wat houdt de doelgroep bezig en hoe ziet dat er visueel uit?

Veronderstellingen

• De doelgroep gebruikt drugs, vooral wiet en hasj.

• De doelgroep weet van de effecten van deze drugs via voorlichting, voornamelijk via school.

• De doelgroep speelt wel eens internet games en een aantal gamet ook serieus.

• De huidige Serious Games die er bestaan rond drugs zijn vooral games die proberen te leren door een quiz of iets 
dergelijks.

• Jongens gebruiken meer dan meisjes.

• De doelgroep gebruikt deze drugs vooral om het een keer te proberen.
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• De meeste scholieren hebben een computer ter beschikking en daar gaan ze meer mee om dan consoles.

• De doelgroep houdt zich bezig met bijvoorbeeld anime, social games op Facebook en Call of Duty 4.

Deelaspecten

Het onderzoek heeft zich vanuit de gespecificeerde onderzoeksvragen opgesplitst in drie verschillende onderzoeken:

• Repertoire onderzoek, wat bestaat er al?

• Visueel onderzoek, hoe ziet het bestaande en doelgroep geïnteresseerde er uit?

• Doelgroep onderzoek, wie is de doelgroep, wat doen ze en waarom?

Documentatie

Binnen dit verslag van de research die is gedaan in opdracht voor het project Drugs in the City voor groep zeven staat 
verder nog uiteengezet de methoden van onderzoek, de resultaten van het onderzoek en de leerdoelen die daar 
uitgevloeid zijn. Concluderend vanuit deze leerdoelen specificeren wij een aantal designkeuzes die naar aanleiding van 
de research en de leerdoelen naar voren zijn gekomen. Deze designkeuzes zijn verantwoord ten opzichte van diezelfde 
leerdoelen en research. Binnen deze designkeuzes beschrijven wij een verwacht verspreidingsplan voor de game aan de 
hand van de promotie plannen en uiteindelijk de speel ervaring die wij voor ogen hebben voor de game genaamd The 
Sixth Sensei.
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Methoden
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen zijn verscheidene methoden van onderzoek gebruikt. Een eerste 
methode is het onderzoeken van het onderwerp via desk research, binnen deze research is gekeken naar bronnen waarin 
duidelijk de effecten van drugs naar voren komen. Deze desk research is gebruikt voor het repertoire onderzoek en het 
visuele onderzoek, oftewel het onderzoek naar bestaande games die een soortgelijk of gerelateerd onderwerp hebben. 
De bronnen die hierbij onderzocht zijn variëren behoorlijk. Zo is onder andere gekeken naar databases voor de effecten 
van drugs, naar forums waar de doelgroep aannemelijk te vinden is en ook naar websites waar flash games te vinden 
zijn over drugs en gerelateerde onderwerpen. 

Naast desk research is als tweede methode ook een enquête bij middelbare scholieren afgenomen en deze is, voor de 
hand liggend, gebruikt voor het doelgroep onderzoek.  Om de uitkomst hiervan zo waarheidsgetrouw te laten zijn 
hebben wij besloten om in de afname van de enquête niet participerend te zijn, dat wil zeggen dat wij de enquête hebben 
laten afnemen door de docent van de klas en de enquête voor zichzelf hebben laten spreken.  Dit bevorderd een 
waarheidsgetrouwe beantwoording van de enquête doordat er zo min mogelijk invloed uitgeoefend word op de 
scholieren om op een bepaalde manier te antwoorden. Voor deze enquête hebben we gekozen voor een afname van  
ongeveer tachtig vragenlijsten die in de bijlage van dit verslag te vinden zijn. 
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Leerdoelen
De leerdoelen die wij gespecificeerd hebben voor het concept The Sixth Sensei voor Drugs in the City zijn als volgt:

๏ De scholier leert drugsgebruik te reguleren door te experimenteren.

75% van de scholieren heeft wel eens drugs gebruikt of is van plan om drugs te gebruiken. Hierdoor kiezen wij er voor 
om geen game te maken die de scholier belerend vertelt dat zij geen drugs mogen gebruiken. Het belangrijkste 
uitgangspunt hiervoor is dat het grootste gedeelte al eens drugs heeft gebruikt (67%) en voor dit merendeel van de 
doelgroep zou de game dan een toon aanslaan dat direct hun ‘boeiend’ mechanisme in werking zal stellen. Immers, een 
puber vertellen dat hij of zij iets niet mag doen werkt al enigszins averechts maar om dat dan ook nog eens te doen als zij 
al gebruikt hebben zien wij helemaal al helemaal als zinloos.

Een belangrijk uitgangspunt om te kiezen voor het aanleren van regulering in plaats van een belerende toon aan te slaan 
is het feit dat veel scholieren aangeven al te weten waar ze aan beginnen als ze drugs gebruiken. 83% geeft aan dat zij het 
effect van de drugs wisten voordat zij het innamen. Dit versterkt bij ons de demotivatie om een product op te leveren 
waarin de effecten van drugs in een belerende omgeving verboden worden.  De ruime meerderheid van 83% was bekend 
met de effecten van de drugs die zij innamen en de game zou dan voor deze doelgroep niet interessant meer zijn.

8%

26%

67%

Drugsgebruik onder Scholieren

Heeft wel eens gebruikt
Heeft niet gebruikt en is dat ook niet van plan
Heeft niet gebruikt en is dat wel een keer van plan
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De reden dat wij de scholier proberen te reguleren door middel van experimenteren komt doordat de scholieren 
aangegeven hebben vooral drugs gebruiken met een recreatieve insteek. Zij gebruiken de drugs omdat het hun leuk lijkt 
een keer te proberen, en dit is precies wat we met The Sixth Sensei proberen na te bootsen door de speler een bonsai 
boompje drugs te geven, simpelweg om te kijken hoe het boompje reageert op de drugs.

83%

17%

Scholieren die wisten waar ze aan begonnen toen ze drugs namen

Kennis afwezig Kennis aanwezig

12%

88%

Redenen voor drugs

Recreatie Andere reden
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๏ De scholier kan drugsgebruik en de effecten daarvan bespreken met zijn of haar medescholieren.

Reden hiervoor is de wijze van voorlichting van de scholieren. 96% geeft aan voorlichting gehad te hebben van 
medescholieren en vrienden voordat zij drugs gebruikten. Door de resultaten van onze game met elkaar door te spreken 
hopen wij dat zij beseffen dat overmatig gebruik schadelijk kan zijn, maar dat licht gebruik prima door de beugel kan. 
Doordat het merendeel elkaar voorlichting geeft over het gebruik zien wij als een goede reden om de uiteindelijke 
resultaten van het spel deelbaar te maken met medescholieren. Niet alleen kan dit er mogelijk voor zorgen dat zij het 
spel ook gaan spelen en daardoor drugsgebruik leren reguleren maar daarnaast ontstaat er de mogelijkheid tot dialoog 
waardoor de scholieren de regulering met elkaar kunnen evalueren. Evaluatie is immers een krachtig leermiddel.

Uit research blijkt ook dat de scholieren die niet gebruiken en dat niet van plan zijn vooral voorlichting krijgen van hun 
ouders. Van de scholieren die wel gebruiken blijkt dat geen van hen voorlichting heeft gehad van ouders. 

96%

4%

Scholieren die drugs nemen en hun voorlichting

Voorlichting niet of anders
Voorlichting vrienden/mede-scholieren

0

14

28

42

56

70

Geen School Vrienden Ouders Internet
4

28

68

22

6

Voorlichting van de scholieren
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Designkeuzes
De designkeuzes die wij gespecificeerd hebben voor het concept The Sixth Sensei voor Drugs in the City zijn als volgt:

๏ De doelgroep voor onze game is gespecificeerd als leerlingen in het middelbaar onderwijs, met de leeftijd 17 tot en 
met 19 jaar oud.

Enkele van de redenen hiervoor zijn als volgt:

- De leeftijden 17 tot en met 19 zijn degenen die het meest in aanraking komen met drugs.

- Deze categorie van scholieren, zo blijkt uit research, gebruikt het meeste drugs.

- Deze categorie is ook degene die het meeste moeite heeft met de regulering van drugs, doordat de sub-groep “casual 
gebruiker” het meest aanwezig is binnen deze categorie. Een casual gebruiker is de middelbare scholier die af en toe 
drugs gebruikt (op feesten en dergelijke). Deze sub-groep is voor ons interessant doordat bij deze groep het gevaar 
bestaat over te slaan naar een zogeheten probleem gebruiker, oftewel een overmatig drugsgebruikende scholier, die 
zich niet langer bewust is van de gevaren van frequent gebruik noch daar voorlichting over wenst te ontvangen.

๏ De gameplay van het spel moet geleid worden vanuit het leerdoel, en niet een opvulling zijn voor een niet 
gameplay gerelateerd element, zoals een quiz.

De reden dat wij zeer duidelijk de gameplay willen laten voorvloeien vanuit ons leerdoel, namelijk het reguleren van 
drugsgebruik, is dat wij in onze analyse van andere games hebben gezien dat dit iets is wat terugkomt in huidige serious 
games. Wij vinden dat dit echter wel noodzakelijk is om de boodschap over te brengen. De beste manier om immers iets 
te leren is door het te doen, en als dat niet terug komt in de game dan is de gebruiker uiteindelijk niet bekend met het 
leerdoel dat wij voor hem of haar voor ogen hadden. 

In onze analyse van bestaande serious games wordt de gameplay niet alleen niet afgeleid vanuit het leerdoel maar is 
vaak ook nog eens niet de hoofdbezigheid van het ‘spel’. Spel wordt hierdoor in aanhalingstekens gezet omdat 
gameplay immers in een spel doorgaans het onderscheid maakt tussen een film of andere media. In sommige van de 
games die wij bekeken hebben wordt de gameplay gebruikt als beloning. De speler moet dan bijvoorbeeld een quiz 
beantwoorden en nadat een aantal vragen goed beantwoord zijn krijgt de speler items die de gameplay bevorderen, of 
mag de speler een stuk verder spelen in de werkelijke game. Niet alleen omdat wij zelf snel afhaken bij dergelijke 
afwisselende gameplay maar ook omdat wij weten dat onze doelgroep dit doet bestempelen wij dit als ongewenste 
design keuzes en verwijzen deze daarom naar de prullenmand. In onze game is het van belang dat de gameplay van het 
spel geleid wordt uit het leerdoel.

๏ Het spel moet niet belerend ingaan op de effecten van drugs, maar proberen de gebruiker te leren omgaan met 
drugs, dat wil zeggen dat de gebruiker drugs leert te reguleren. 

Zoals onder andere uit onze research onder de scholieren blijkt weet het grootste deel van deze scholieren, en dus onze 
doelgroep, wat de effecten van drugs zijn voordat ze er aan beginnen. Hoewel deze informatie vanuit verschillende 
bronnen komt is het maar liefst 83% van de ondervraagden die aan geeft bekend te zijn met de effecten van drugs 
voordat hij of zij deze in nam. Mochten wij dan al een game maken die ingaat op de effecten van drugs is deze niet alleen 
voor viervijfde van de doelgroep irrelevant maar wij verwachten bij een dergelijke game ook nog eens een negatieve 
reactie vanuit deze doelgroep. Zoals vele ouders bekend is het onverstandig om een puber te vertellen dat hij of zij iets 
niet mag doen, en doet iemand dat wel dan is de kans aanwezig dat zij juist het tegenover gestelde gaan proberen. Wij 
zouden het niet op ons geweten willen hebben dat de gebruiker van onze game om de verkeerde beweeg redenen drugs 
gaat proberen. 
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Hierdoor hebben wij er voor gekozen om de gebruiker wel via een metafoor drugs te laten gebruiken in onze game. Dit 
om de regulering duidelijk naar voren te laten komen. Mocht de scholier dan alsnog drugs gaan gebruiken dan weet hij 
of zijn in ieder geval hoe een overdosis voorkomen kan worden. 

๏ Hoewel we de gameplay willen laten voortkomen vanuit het reguleren is het niet de bedoeling dat we de effecten 
van drugs één op één simuleren. 

Redenen hiervoor zijn onder andere dat wij van mening zijn dat het accuraat simuleren van de effecten onmogelijk is. 
Pretenderen dat dit wel mogelijk is zal zorgen voor verwarring maar zal vooral tot ongeloofwaardigheid leiden. Dit 
willen wij ten alle tijde vermijden om te voorkomen dat onze boodschap in geloofwaardigheid aangetast wordt. 
Daarnaast is dit niet het hoofdzakelijke doel van onze game, die eerder is omschreven als het aanleren van regulering.

๏ Effecten van de drugs moeten wel duidelijk te onderscheiden zijn binnen de context van de metafoor die wij 
gebruiken.

In het verlengde van de motivatie om de effecten van drugs niet één op één te simuleren hebben wij besloten om de 
effecten van de drugs wel duidelijk onderscheidbaar van elkaar te maken, dit alles natuurlijk binnen de metafoor die wij 
gebruiken voor deze drugs. Dit doen wij niet alleen om verwarring te voorkomen maar ook om onze metafoor voor de 
speler geloofwaardig te houden. 

Tevens vinden wij het belangrijk deze effecten duidelijk van elkaar te onderscheiden om eventuele nabespreking van de 
resultaten van de game mogelijk te houden. Als de scholier niet duidelijk een oorzaak en gevolg constructie kan 
herkennen binnen de game is het niet mogelijk om deze de bespreken. Als de effecten van de drugs

๏ De drugs die wij gebruiken als metafoor in onze game zijn cannabis (ook wel bekend als wiet en hasj), XTC 
(ecstasy) en alcohol. 

Uit onze research blijkt dat onze doelgroep deze drugs het meeste, maar vooral ook het frequentst gebruikt. Dit zijn dus 
duidelijk de drugs waarbij regulering sterk benodigd is. Wij zijn hiervan afgeweken van onze eerdere drugs namelijk 
paddo’s en ghb. Uit onze research bleek dat deze twee drugs bijzonder minder werden gebruikt dan xtc en alcohol, niet 
alleen in hoeveelheid maar een behoorlijk lager percentage gaf aan wel eens deze drugs geprobeerd te hebben. 

Hoewel alcohol doorgaans niet meegerekend wordt in de categorie drugs doen wij dat voor onze game wel. Zoals eerder 
omschreven gaat onze game over regulering en alcohol is veruit de meest over gebruikte drug. Jongeren lopen vaak 
schade op door te veel en te regelmatig alcohol gebruik en daardoor hebben wij er voor gekozen dit op te nemen in de 
regulering. Immers, als een scholier het gebruik hiervan weet te beheersen loopt hij of zij minder lichamelijke en 
psychische schade op. 

๏ De game komt uit op het internet. 

Scholieren binnen onze doelgroep hebben aangegeven te gamen. 95% van de scholieren gamet wel eens, en 63% doet dat 
op het internet. De overige 32% gamet voornamelijk op andere platforms maar doordat de scholieren opgroeien met het 
internet gaan wij er van uit dat zij, via hun medescholier die wel gamet op het internet of via het internet zelf, wel 
uitkomen bij onze game. Hier gaan wij van uit doordat het merendeel geen voorkeur uitspreekt voor een platform 
specifiek maar duidelijk kennis geeft dat zij meerdere platformen gebruiken. Hierdoor is de 32% die niet op internet 
gamet zeker wel in aanraking geweest met internet games. 
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De belangrijkste motivatie om de game op het internet uit te laten komen is echter de deelmogelijkheid met sociale 
netwerksites zoals Facebook, Twitter en Hyves. Vanuit een van onze leerdoelen vinden wij het belangrijk dat de scholier 
de mogelijkheid heeft drugsgebruik en de effecten daarvan te bespreken met zijn of haar medescholieren. Dit willen wij 
stimuleren door het mogelijk te maken het spel resultaat te delen. Dit zijn wij voor ons in de vorm van een afbeelding 
van de uiteindelijke status van het bonsai boompje als de speler klaar is met het spel spelen. Op deze afbeelding is dan 
duidelijk de status van de plant te zien en hoe deze behandeld is gedurende de game. Een voorbeeld van conversaties 
die wij daarmee graag zouden willen uitlokken is bijvoorbeeld een scholier die tegen de ander zegt: “Hoe komt het dat 
jouw plant er zo uit ziet? Welke drugs heb je het gegeven en hoeveel?”. In dit voorbeeld is het bijvoorbeeld mogelijk dat 
de speler de plant veel te veel van een dergelijke drugs heeft gegeven. Als de plant bijvoorbeeld teveel alcohol krijgt van 
de speler groeit de plant scheef, en dit is duidelijk aantoonbaar aan het einde van de game. Doordat scholieren gebruik 
en teveel gebruik met elkaar bespreken ontstaat er een nog duidelijker beeld van wanneer er teveel gebruikt wordt en 
wanneer het gebruik door de beugel kan. Idealiter zou dit ook dialoog opleveren tussen scholieren over de precieze 
grens tussen overmatig gebruik en  normaal gebruik. 

5%

32%

63%

Percentage dat op internet gamet

Gamet op internet Gamet anders Gamet niet

17



Bronnen
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Homepage Music Television
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Bijlage 1 - Enquête drugsgebruik onder scholieren

Geslacht: man/vrouw* Leeftijd:______________

*doorhalen wat niet van toepassing is 

Drugsgebruik Ja
 
Nee  

1) Heb je wel eens drugs gebruikt?   
 Vraag 2 overslaan     Vraag 3 t/m 5 overslaan

 

2) Denk je ooit drugs te gaan gebruiken?   

3) Zo ja, welke drugs heb je wel eens gebruikt? (Meerdere antwoorden mogelijk)

 Wiet

 Hashj

 XTC (Ecstasy)

 GHB

 Paddo’s

 Anders, namelijk .... 
_____________________________________________________________________________________ 
  
4) Waarom gebruik(te) je deze drugs? (Meerdere antwoorden mogelijk)

 Ontspanning (Recreatief)

 Party-drugs 

 Medicinaal

 Geestverruimend (Creativiteit 
stimuleren)   
 
 Ja Nee

5) Wist je wat het effect van deze drug(s) was voordat je het ging gebruiken?  

6)  Hoe weet je van de effecten van drugs?

 Ik weet niets van de effecten van drugs

 Via voorlichting op school

 Gehoord van medescholieren/vrienden

 Via ouders

 Via internet

 Via een andere bron, namelijk.... ________________________________________________________________________

Games Ja Nee

7) Speel je wel eens computer games? (Internet, PC, Console, etc.)  
   
 Vraag 8 overslaan

8) Waar speel je deze games op?

 PC/Mac via browser (Internet games, spele.nl)

 PC/Mac (Games niet op het internet)

 Console (Xbox, Playstation, Wii, Gamecube etc.)

 Portable (DS, PSP, Gameboy etc.

 Anders, namelijk .... _____________________________________________________________________________________
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