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1. Projectdefinitie 

1.1 Opdracht omschrijving 
 
Opdracht 
Onze opdracht is een Immersive Themed Experience Ride te maken die 
minimaal 2 minuten duurt.  
 
Overkoepelend thema: 
Het overkoepelend thema voor de ride is de Utrecht School for Art and 
Technology. 
Wij hebben gekozen voor een docenten thema maar het draait om de 
beleving van een student.  
 
Doelgroep:  
Bezoekers van de opendag van USAT. ( De ride is mogelijk ook geschikt voor 
onder andere 1e jaars. Maar hier wordt geen rekening mee gehouden tijdens 
het ontwerp process).  
 
Ontwerp voorwaarden: 
Deze opdracht laat ons erg vrij in onze aanpak ervan. Om ons echter toch een 
richting te geven moeten wij 5 ontwerpvoorwaarden vaststellen. Deze 
voorwaarden zijn leidend in de uitwerking van het interactie/gameplay 
ontwerp. 
 

1. De speler afwijzing laten ervaren. 
2. Irritatie, verwarring en frustratie en teleurstelling oproepen aan de ene kant 

en uiteindelijk voldoening, opluchting en trots. 
3. Het verhaal wat we willen vertellen moet duidelijk zijn oftewel te begrijpen 

zonder kennis over de ride. 
4. We willen de speler verleiden om de exit te kiezen. 
5. Het moet te begrijpen zijn door aankomende studenten, en huidige 

studenten. 
6. Het moet een spiegel voorhouden bij de docenten. 

Het spel moet intuïtief te spelen zijn. 
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1.2 Officiele wensen eisen/randvoorwaarden 
• De ride moet gemaakt worden in XNA. 
• Alle visuele uitwerkingen van objecten en achtergronden dient in 3d te 

gebeuren. 
• Alle gameplay mag gewoon in een 2d vlak uitgewerkt worden. Suggestie 

van ruimte en 3d kan dus d.m.v. 2d animatie gerealiseerd worden. 
• Vormgevingselementen (tekst, interface e.d.) en character animaties 

mogen in 2d worden uitgewerkt.  
 

1.3 Beoogd resultaat/ Idee/ Concept 
Een experience ride waarin de speler door weinig interactie toch door een 
verhaal gevoerd wordt en zich inleeft in de sfeer. Verdere doelstellingen staan 
in de concept beschrijving. 

 

1.4 Onze interpretatie van een ride 
Wij zien een ride als een ervaring waarin de speler weinig controle heeft over 
de richting die hij/zij opgaat. In plaats daar van wordt de speler door een 
verhaal gevoerd en moet de speler zich kunnen inleven in de geschepte sfeer. 
Aangezien we een ride maken met weinig spel mechanics betekend dit voor 
ons dat er weinig keuze mogelijkheden voor de speler zijn en weinig active 
momenten.  
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1.5 Projectorganisatie 

1.5.1 Rolverdeling 

 We hebben voor de volgende rol verdeling gekozen. 
We hebben ervoor gekozen om Research niet onder te verdelen maar dat elk 
team onderzoek doet naar wat voor zijn rol belangrijk is. 

 

Joeri van Ees : 
Hoofdrol: Projectleider  

 
Stuurt het schip 
Houd overzicht over het project 
Houd de sfeer er in  
Houd de doelen in het vizier 
Plant en stelt taken vast 
Zorgt dat de teamleden weten wat er moet 
gebeuren en dat het daadwerkelijk gebeurd ( met 
of zonder geweld ) 
Organiseert en leid vergaderingen 
Houd de nodige documentatie en rapporten bij. 
Doet research en bedenkt oplossingen om team op  
goede pad te houden 
Communiceert met de opdrachtgevers 
 

Subrol: Game designer 
 

Wesley Schouten: 
Hoofdrol: Lead Game Artist 
 
Modelled de scene in 3d max. 
Houd overzicht over de algemene art stijl van de ride. 
 
Subrol: Game developer 
 
 

Daniël Harmsen:  
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Hoofdrol: Game developer 
 

• Programmeert het spel. 
• Vermeld rest van het team of iets wel 

of niet in de game gaat kunnen komen 
qua gameplay. 

• Update de rest van de teamleden over 
mogelijkheden van XNA. 

 
Subrol: Game Artist 

 

 
 
 
 
 
 

Andrea de Vries: 
Hoofdrol: Lead Design 

 
• Schrijft concept, executive summary en 

ontwerp document uit. 
• Houd toezicht op de interactie die in de 

ride komt.  
  
 

Subrol: Artist  
*Valt in voor projectleider als deze afwezig is. 
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1.5.2 Planning taken/ activiteiten 

Aangezien het aantal taken en activiteiten alleen maar toeneemt en constant 
veranderd is er voor gekozen om dit in Excel bij te houden. In dat Excel 
document staan ook een globale gantt chart van het project en de WBS op 
aparte werkbladen. 
 
Zie excel document: planning_goingforaride_joerivanees_v1.xls 
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1.5.3 Software 

• Microsoft XNA als engine. 
• Autodesk 3d Max voor 3d modelling/ UVmapping/ /shading en rendering 
• Adobe After effects voor post production 
• Adobe Premiere voor video editing. 
• Adobe Photoshop voor texture painting en fratsjes 

 
 

1.5.4 Materiaal 

Video Camera van de uitleen ( in geval van video gebruik) 
 
 

1.5  Individuele  project  doelstellingen  en  rol 
verantwoording 
 
Elk teamlid heeft hun verantwoordingen voor de rollen en persoonlijke doelstelling 
voor dit project opgesteld in de eerste weken. De leden hebben dit ieder op hun 
eigen manier gedaan. 

Andrea de Vries: 
Hoofdrol: Designer 
Het vorige project was ik projectleider. Dat beviel me erg goed omdat ik altijd graag 
controle over dingen houd en er zelf voor kan  
zorgen dat dingen af komen. Ik ga het waarschijnlijk wel moeilijk vinden als iemand 
anders deze verantwoordelijkheden heeft. Aan de andere kant is het ook goed voor 
mezelf om te leren hoe ik hier mee om kan gaan en de touwtjes eens niet zo erg in 
handen te hebben. 
Daarnaast vind ik het erg spannend om Designer te zien: hier studeer ik uiteindelijk 
voor. Het zal wel zo zijn dat ideeën van de groep als geheel komen maar het testen 
en verder uitwerken van ideeën zal waarschijnlijk voornamelijk door mij worden 
gedaan. Hopelijk ben ik in staat om dit goed te doen.  
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Subrol: Artist 
Ik ben benieuwd hoe ik binnen dit project als Artist ga functioneren. Het lijkt me 
leuk om de interface te ontwerpen maar dit is iets wat ik op zich al kan. Daarom zou 
het ook interessant zijn om me met 2D of 3D art bezig te houden, iets waar ik 
minder goed in ben. 
 
Doelen: 
Over het algemeen vond ik het vorige project goed verlopen. Iets wat we naar mijn 
idee te weinig hebben gedaan is verschillende concepten testen en (paper) 
prototypes maken. We hebben in dat project met de groep heel snel één concept 
gekozen en zijn daar verder op door gegaan. Omdat we niet veel struikelblokken 
tegen kwamen hebben we ook weinig andere dingen uitgetest behalve zaken die 
echt met dat concept te maken hebben. Het lijkt me leerzaam om juist wel meer te 
testen en ook naar meer verschillende concepten te kijken. 
 
Een ander doel voor mezelf is om te proberen om ook wat van het programmeren 
mee te krijgen. Het valt niet binnen mijn rollen maar ik wil op dit gebied wel graag 
meer leren.  
 
 

Daniël Harmsen: 
Hoofddoel: 
Ik ben nogal analytisch ingesteld, en denk dat ik moeite ga hebben met het 
vormgeven van iets dat puur op gevoel berust, en niet compleet rationeel te 
bedenken valt. Het is de uitdaging voor mij persoonlijk om eens los te laten en te 
gaan voor iets minder tastbaars dan dat ik gewend ben. 
 
Subdoelen: 
Het programma dat we uiteindelijk neerzetten mag in geen enkel opzicht storen met 
de ervaring die we gaan neerzetten. Bij een goede ervaring wordt het medium 
vergeten. Als subdoel daaruit haal ik dat ik iets wil programmeren dat 100% 
bugproof is, en zo intuitief is dat het nauwelijks op zal vallen. Ik wil totaal geen 
afleiding van dat dat we gaan laten zien. 
 
Leren programmeren in een taal die volwassener is dan ActionScript 2.0, waar ik na 
het vorige project de beperkingen van heb leren kennen. 
 
Sneller komen tot kleine werkende prototypes van gameplay elementen, zodat we 
zsm kunnen testen. Nadeel van paper prototypes is dat ze vaak neit dezelfde 
snelheid hebben als een computer prototype, en dat is een factor die ik zo snel 
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mogelijk wil uitsluiten. Dit zal ook helpen mijn vaardigheid als programmeur te 
verhogen. 
 

Wesley Schouten: 
Voor dit project heb ik een rol aangenomen waar ik op dit moment nog niet veel van 
af weet. 
Hoe werkt een artist? Wat zijn zoal de problemen waar je tegenaan kan lopen, en 
vooral: kan ik dat? zijn vragen die ik tot nu toe heb. 
 
De voornaamste doelstelling is voor mij dan ook om te leren wat een artist doet en 
wat daar bij komt kijken. 
 
In dit project neem ik de 2d art en zowel de 3d art op me. Ik ben ook erg benieuwd 
naar mijn eigen kunnen in dit gebied. Ik denk dat de 3d art wel moet lukken, het 
meest valt er nog te leren in de hoek van de 2d art lijkt me.  
 
Vooral het vloeiend animeren van sprites lijkt me een uitdaging, iets wat ik na dit 
project absoluut wil kunnen. 
 
Daarbij wil ik graag ook nog wat van het programmeren in XNA oppikken(subrol),dit 
voornamelijk d.m.v goede communicatie met de developer. 
 

Joeri van Ees: 
Hoofdrol: Projectleider 
Wederom heb ik de rol van projectleider op me genomen. Dit was ik eerst niet van 
plan maar ik heb gemerkt in de afgelopen projecten dat ik het er goed van af breng 
als projectleider.  
 
Subrol: Designer 
Tevens ben ik designer. Dit is de functie die ik later in de industrie ook wil gaan 
bekleden. Wat betreft dit project kan ik zo erg bepalen wat de ervaring gaat zijn die 
we de speler willen laten ervaren. Ik besef me echter donders goed dat elk teamlid 
een designer is en het design niet alleen door mij bepaald wordt. In plaats daarvan 
hoop ik met deze 2 functies een goede middenweg te kunnen vinden tussen de 
ideeën van de rest van het team en het te puzzelen tot een kloppend geheel.  
 
Hoofddoel: 
Mijn hoofddoel moet altijd zijn om het project met het hele team tot een goed einde 
te brengen.  
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Tot een goed einde houd in: Voldoen aan de gestelde eisen van de opdrachtgever en 
de gestelde eisen van het team. Het product is wat mij betreft succesvol als het de 
doelstelling die we hebben vastgesteld bereikt bij de gekozen doelgroep. Aangezien 
dat bij dit project inhoud dat de ervaring alles is zal ik dus ook beoordelen of het 
succesvol is afgaand op de ervaring die de doelgroep ervaart. 
 
Subdoelen: 
Ik heb voornamelijk een paar verbeter punten die ik mee neem van het vorige 
project.  
 
1.Planning 
Ik wil de planning als middel behandelen om het project goed te laten voorlopen in 
plaats van een doel. Dat houd dus in dat ik de planning duidelijk en overzichtelijk ga 
proberen te houden maar niet te specifiek waardoor hij te overweldigend wordt.  
 
2.Afstand nemen: 
Ik ga dit project proberen wat meer afstand te nemen en de teamleden hun eigen 
ding te laten doen. Vorige project heb ik de indruk gekregen dat ik het allemaal 
soms een beetje teveel naar me toe heb getrokken.  
 
3.Sneller prototypen: 
Ik wil dit project sneller al beginnen met prototypes maken. Liefst zo snel mogelijk 
in XNA maar anders met papier enz. Oftewel ik wil heel snel de ideeën al testen en 
constateren of iets werkt of niet. En dus minder wachten op opmerking van de 
begeleider die ons het schip laat omgooien. 
 
4.Sneller visueel 
Ik wil het project als snel visueel maken. Dus bij het bedenken van de ideeën al snel 
een weergave geven van hoe we dan zien hoe dat er misschien uit gaat zien. Dus 
meer concept schetsen en kleur impressies, sfeer impressies al vroeg in het project. 
Dit helpt ook enorm met het tonen van de voortgang aan de begeleiders denk ik. En 
aangezien de ervaring alles is wil ik hier al snel een beeld op krijgen.  
 
5.Vereenvoudigde verslaggeving 
De verslag geving ga ik wat minder uitvoerig houden. Zo houd ik alleen een logboek 
bij + een kort overzicht voor de begeleiders. Notulen doet iemand anders en als die 
er zijn dan is dat ook het logboek voor die dag. Dubbele zaken dus vermijden.
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2. Uitleg fases 

 
In deze sectie wordt duidelijk gemaakt wat de fases van het project inhouden, waar 
ze voor dienen en waar rekening mee gehouden moet worden in deze fase. Per fase 
is weergeven wat de doelen in de fase zijn en het resultaat dat we moeten behalen. 
(Dit kan veranderen gedurende het project).  
We hebben er voor gekozen om de zelfde fase aandeling aan te houden als het 
project medical. De fases lopen echter wel iets meer door elkaar.  
 

2.1 Fase 1: Orientatie – Research & Define  

Wanneer: Week 1 t/m 2: 
In Fase 1 wordt er vooral research gedaan om vertrouwd te raken met het 
onderwerp, de opdracht omschrijving en de beperkingen en mogelijkheden 
hiervan. Alles wat onderzocht is wordt vermeld en met elkaar gedeeld. Verder 
onderzoeken de teamleden in deze fase wat ze met de tools voor elkaar 
kunnen krijgen dit project.  

Doelen:  
Genoeg informatie opdoen om ideeën te kunnen genereren voor een ervaring. 
Vertrouwd raken met de aard van de opdracht , de beperkingen en de 
mogelijkheden. 
Inzicht krijgen in de mogelijkheden van de tools die gebruikt kunnen worden 
tijdens het project. 
 
Deliverables:  
Research verslag, rolverdeling en persoonlijke doelen. 
 
Activiteiten:  
Onderzoek, Verslaglegging.  
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2.2 Fase 2: Ideate , Design, Prototype, Re‐
Research, Choose 

Wanneer: Week 2  t/m 5: 
In fase 2 worden ideeën gegenereerd en hieruit wordt uiteindelijk een keuze 
gemaakt. Hierna worden voorwaarden opgesteld waar het concept aan moet 
voldoen. Dan wordt het idee verder uitgewerkt tot een concept. Daarna wordt 
dit concept getest en meerdere malen aangepast tot dat het concept voldoet 
aan de gestelde voorwaarden. Wanneer het aan de voorwaarden voldoet gaan 
we over naar de productie fase. 
 
Dit is dus vooral de test fase waarin naast het concept ook de mogelijkheden 
voor de productie uitvoerig getest worden zodat we in de productie fase zo 
min mogelijk vastlopen.  

Doelen:  
Tot een uiteindelijk concept komen voor de te maken experience ride. 
Dit concept testen tot het voldoet aan de door het team gestelde 
voorwaarden en die van de opdrachtgever. 
Dit concept uitschrijven in een concept document.   

Deliverables:  
Een ontwerp voor de ride dat getest is. Het ontwerp moet voldoen aan de 
gestelde doeleinden en moet zowel interactie als art style hebben vastliggen.  
Een prototype (nog niet helemaal gemaakt maar die wel al de ervaring 
weergeeft die we willen geven). 
Een concept document met alle testverslagen en updates. 

Activiteiten:  
Brainstormen, Mindmappen, Conceptualiseren, Schetsen, Visualiseren, 
documenteren, Proberen, Playtesten, Enqueteren, Verslaglegging. 
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2.3 Fase 3: Implement & Learn  

Wanneer: Week 5 t/m 8: 
In fase 3 wordt doormiddel van het uiteindelijke concept een final werkend 
prototype gemaakt voor de presentatie op het eind van de projectperiode. Dit 
prototype is tot zover klaar dat het goed weergeeft wat we met de 
uiteindelijke ride willen bereiken. In deze fase worden dus vooral de assets 
geproduceerd en de code gefinalized. Alle onduidelijkheden worden weg 
geholpen en het conceptdocument wordt geupdate.  
 
Tevens worden PMI's gemaakt door de teamleden en persoonlijke evaluaties 
over het project zijn verloop. Alle verbeter punten die we niet meer in het 
prototype verwerkt krijgen worden neergezet voor de toekomst( waar 
mogelijk). 

Doelen:  
Een prototype voor de uiteindelijke ride produceren om te kunnen tonen. Dit 
prototype moet een goed beeld geven van wat de uiteindelijke ride zou 
inhouden.  

Deliverable:  
Een werkend prototype dat de ervaring goed weergeeft van de uiteindelijke 
interactieve ride.  
Een presentatie die duidelijk weergeeft wat we met de ride wouden bereiken 
en hoe het project verlopen is. 
Een conceptdocument/projectplan dat een duidelijk beeld geeft van wat onze 
plannen waren, onze projectstructuur en onze 
  
Activiteiten:  
Produceren,  Playtesten, Finetunen, Documenteren, Presenteren, 
Verslaglegging. 
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3. Fase 1: Oriëntatie – Research & Define 

3.1 Onderzoeksresultaten 

3.1.1 Onderzoeksverslag 
   

3.1.1.1 Inleiding 
 

Wat hebben we gedaan en waarom? 
Voor het project ‘going for a ride’  hebben wij een concept bedacht voor een spel 
waarin de speller een bepaalde ervaring doorgaat. We hebben een concept dat erg 
visueel is en waarbij met visuele veranderingen een bepaalde sfeer wordt neergezet.  
Ons concept is – in een notendop – als volgt:  
 

Je begint het spel achter de computer waar je werkt aan een bepaald idee. Dit 
idee laat neem je met je mee, door een gang, naar het lokaal van de docent. 
Als je daar aankomt laat je het concept zien maar wijst de docent je idee af. 
Dit willen we weergeven door een verandering in kleuren, licht en geluid. 
Vervolgens ga je weer terug naar de gang en kun je ervoor kiezen om weg te 
gaan of door te gaan en te werken aan een nieuw idee. Als je kiest voor de 
snelle uitweg verlies je het spel. Als je besluit door te gaan zul je het traject 
nog een aantal maal doorlopen waarbij je steeds wordt afgewezen en de sfeer 
dus ook grimmiger wordt. Elke keer dat je aan een nieuw concept werkt speel 
je een kleine minigame waarbij je iets maakt (in dit geval een website). Als je 
uiteindelijk doorzet zul je beloond worden.  

 
In dit spel zit weinig gameplay, behalve in de minigame, en willen we de sfeer vooral 
met beelden en geluiden weergeven. Wij wilden dus graag weten wat mensen als 
positief of negatief ervaren, of ze wel eens afgewezen zijn, hoe ze daarmee omgaan 
en ook bijvoorbeeld van wat voor muziek ze vrolijk of terneergeslagen worden. Om 
achter het antwoord op deze vragen te komen hebben wij een enquête opgesteld 
met in totaal 24 vragen. We vragen ook naar leeftijd, studie/werk, woonplaats en 
geslacht om zo de resultaten met elkaar te kunnen vergelijken.  
Daarnaast zijn er een tweetal vragen in onze enquête opgenomen die verplicht zijn 
en die voortkomen uit het beginpunt van het project, namelijk het bezoeken van 
Disney om daar te kijken naar bepaalde attracties en hoe ze daar ervaringen over 
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proberen te brengen. In onze enquête zijn deze verplichte vragen vraag 2a en 2b.  
Hieronder volgen de vragen die zijn gesteld in de enquête. Bij gesloten vragen zijn 
de antwoordmogelijkheden ook vermeld. Begeleidende tekst is weggelaten.  
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De enquête 
 
Geslacht 
Leeftijd 
Studie/werk 
Woonplaats 
 
Vraag 1: Wat is uw huidige woonsituatie? 

□□  Thuiswonend 

□□  Uitwonend 

□□  Anders, nl: ……………………………………………………… 

Vraag 2a: Welke Nederlandse pretparken heeft u wel eens bezocht? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

□□  Avonturenpark 

Hellendoorn 

□□  Drievliet 

□□  Duinrell 

□□  De Efteling 

□□  Koningin JulianaToren 

□□  Land van Ooit 

□□  Slagharen 

□□  Toverland 

□□  Walibi World 

□□  Anders,  nl: 

…………………………….

.……………………………

…….. 

□□  Ik  bezoek  nooit 

pretparken 

 
Vraag 2b: Welk Nederlands pretpark heeft u het meest bezocht? 
Eén antwoord mogelijk  

□□  Avonturenpark 

Hellendoorn 

□□  Drievliet 

□□  Duinrell 

□□  De Efteling 

□□  Koningin JulianaToren 

□□  Land van Ooit 

□□  Slagharen 

□□  Toverland 

□□  Walibi World 

□□  Anders,  nl: 

…………………………….

.……………………………

…….. 

□□  Ik  bezoek  nooit 

pretparken 

 
Vraag 3: Speelt u wel eens computergames? Zo ja, hoe vaak? 
Vraag 4: Als u wel eens games speelt, wat voor games zijn dat dan? 
Vraag 5: Heeft u wel eens een point and click* spel gespeeld? Zo ja, hoe vond u dat? 
*een point en click spel  is een spel waarbij de  interactie alleen plaats vind met een cursor op het scherm (de 
muis). 
Vraag 6: Als u aan een spel zou beginnen, hoeveel interactie verwacht u dan? 

□□  Geen interactie 

□□  Weinig interactie (bijv. alleen klikken met de muis) 

□□  Gemiddelde interactie (je gebruikt bijvoorbeeld toetsenbord en muis) 

□□  Veel interactie (je gebruikt je stem, toetsenbord, muis en misschien wel een webcam) 

□□  Maakt niet uit 

□□  Anders,  nl: 

……………………………………………………………………………………………………………

… 
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Vraag 7: Van welke muziekgenre wordt u vrolijk?  
meerdere antwoorden mogelijk 

□□  Big band 

□□  Blues 

□□  Cabaret 

□□  Countrymuziek 

□□  Funk 

□□  Glam 

□□  Gospelmuziek 

□□  Hardrock 

□□  Hiphop 

□□  Indie 

□□  Jazz 

□□  Jive 

□□  Kerkmuziek 

□□  Kerstmuziek 

□□  Klassiek 

□□  Latin 

□□  Metal 

□□  Musical 

□□  Opera 

□□  Pop 

□□  Punk 

□□  R&B 

□□  Raggae 

□□  Rap  

□□  Rock and roll 

□□  Salsamuziek 

□□  Samba 

□□  Ska 

□□  Smartlap 

□□  Soul 

□□  Tango 

□□  Techno 

□□  Trance 

□□  Urban 

□□  Anders,  nl: 

………………….

…………………..

.....

 
Vraag 8: Van welk muziekgenre voelt u zich verdrietig, teneergeslagen of depressief? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□□  Big band 

□□  Blues 

□□  Cabaret 

□□  Countrymuziek 

□□  Funk 

□□  Glam 

□□  Gospelmuziek 

□□  Hardrock 

□□  Hiphop 

□□  Indie 

□□  Jazz 

□□  Jive 

□□  Kerkmuziek 

□□  Kerstmuziek 

□□  Klassiek 

□□  Latin 

□□  Metal 

□□  Musical 

□□  Opera 

□□  Pop 

□□  Punk 

□□  R&B 

□□  Raggae 

□□  Rap  

□□  Rock and roll 

□□  Salsamuziek 

□□  Samba 

□□  Ska 

□□  Smartlap 

□□  Soul 

□□  Tango 

□□  Techno 

□□  Trance 

□□  Urban 

□□  Anders,  nl: 

…………………

….………………

……. 

 
Vraag  9a:  Hoe  vaak  heeft  u  een  situatie  meegemaakt  waarin  iets  dat  u  gemaakt  /  bedacht  heeft  is 
afgewezen door een baas/leraar? 

□□  Nooit  □□  Soms  □□  Vaak  □□  Altijd 

Vraag 9b: Als dit wel eens is voorgekomen, hoe voelde u zich daar dan bij? 
Vraag 10: Als u bij het uitvoeren van een bepaald idee tegenslag tegenkomt, wat doet u dan? 

□□  Ik zet altijd door 

□□  Ik stop ermee 

□□  Ik schakel hulp in 

□□  Ik probeer het nog een aantal keer maar stop als het niet lukt 

□□  Anders, nl 

Vraag 11: Heeft u wel eens een film gezien waar u heel vrolijk van werd? Zo ja: noem de meest vrolijke.  

Vraag  12: Heeft u wel eens een  film gezien waar u een negatief gevoel van kreeg? Zo  ja: noem de meest 
negatieve. 
Vraag 13: Bij welk van de 10 onderstaande kleuren krijgt u een positief, vrolijk gevoel? 
Kies 3 kleuren uit 
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□□  Rood  □□  Grijs  □□ Groen  □□ Blauw  □□  Zwart 

         

         

□□  Geel  □□  Oranje  □□ Bruin  □□ Wit  □□  Paars 

         
 
Vraag 14: Bij welk van de 10 onderstaande kleuren krijgt u een negatief en beangstigend gevoel? 
Kies 3 kleuren uit 

□□  Rood  □□  Grijs  □□ Groen  □□ Blauw  □□  Zwart 

         

         

□□  Geel  □□  Oranje  □□ Bruin  □□ Wit  □□  Paars 

         
 
 
 

 
Vraag 15: Hoe eng vindt u deze afbeelding? 

□□  Niet eng  □□  Beetje eng  □□  Best eng  □□  Heel  eng

Vraag 16: Hoe depressief vindt u deze afbeelding? 
□□  Niet 

depressief 

□□  Een  beetje 

depressief 

□□  Best 

depressief 

□□  Heel 

depressief

Vraag 17: Hoe vrolijk vindt u deze afbeelding? 
□□  Niet vrolijk  □□  Beetje 

vrolijk 

□□  Best vrolijk 

□□  Heel  vrolijk

Vraag 18: Hoe blij wordt u van deze afbeelding? 
□□  Niet blij  □□  Beetje blij  □□  Best blij  □□  Heel  blij
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Vraag 19: Hoe hoopvol vindt u deze afbeelding? 
□□  Niet 

hoopvol 

□□  Een  beetje 

hoopvol 

□□  Best 

hoopvol 

□□  Heel 

hoopvol

 
Vraag 20: Hoe eng vindt u deze afbeelding? 

□□  Niet eng  □□  Beetje eng  □□  Best eng  □□  Heel  eng

Vraag 21: Hoe depressief vindt u deze afbeelding? 
□□  Niet 

depressief 

□□  Een  beetje 

depressief 

□□  Best 

depressief 

□□  Heel 

depressief

Vraag 22: Hoe vrolijk vindt u deze afbeelding? 
□□  Niet vrolijk  □□  Beetje 

vrolijk 

□□  Best vrolijk 

□□  Heel vrolijk 

Vraag 23: Hoe blij wordt u van deze afbeelding? 
□□  Niet blij  □□  Beetje blij  □□  Best blij  □□  Heel  blij

Vraag 24: Hoe hoopvol vindt u deze afbeelding? 
□□  Niet 

hoopvol 

□□  Een  beetje 

hoopvol 

□□  Best 

hoopvol 

□□  Heel 

hoopvol
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Wie en hoe hebben we ondervraagd? 
De doelgroep voor ons spel zijn in eerste instantie aankomende studenten en 
studenten Game Design. Echter is dit wel breder te trekken omdat het bericht dat we 
over willen brengen (geef niet op, zet door) ook van toepassing is op scholieren, 
studenten van andere studies, leraren en volwassenen. Het was voor ons ook lastig 
om aankomende studenten te vinden om te ondervragen dus hebben we eigenlijk 
een zo groot mogelijk publiek ondervraagd. Dit zijn wel mensen in onze omgeving 
geworden: ouders en familieleden, vrienden en huisgenoten. Maar ook zijn er 
mensen in de trein ondervraagd.  
De manier waarop de enquêtes zijn afgenomen is ook per groepslid anders geweest. 
Andrea heeft de enquête op papier afgenomen en is er persoonlijk bij geweest toen 
deze is ingevuld. Wesley heeft dit deels ook gedaan en bij een ander deel heeft hij 
mensen uitgenodigd om de enquête op de computer in te vullen terwijl hij erbij zat.  
Daniël en Joeri hebben beide enquêtes via MSN afgenomen. Het bestand is gestuurd 
naar de persoon die de enquête in ging vullen en zo ook weer terug gestuurd. Op 
deze manier was het ook mogelijk om commentaar te geven. Daniël heeft daarnaast 
in de trein nog vragen gesteld aan reizigers.  
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3.1.1.2 Resultaten 

Als eerst hebben we gekeken naar de spreiding van de leeftijd: 

 
In deze grafiek staan de nummers op de x‐as voor de leeftijdscategorieen: 

1: 1‐10 jaar 
2: 11‐20 jaar 
3: 21‐30 jaar 
4: 31‐40 jaar 
5: 41‐50 jaar 
6: 51‐60 jaar 
7: ouder dan 60 jaar  

Het valt gelijk op dat tussen categorie 2 en 3 de meeste mensen zitten. De meest 
voorkomende leeftijd ligt ergens rond de 20 jaar. Ook zit er een kleine top bij de 
categorie 41 tot 50 jaar. Dit kan komen doordat we leeftijdsgenoten en onze ouders 
hebben ondervraagd zodat je daar de pieken ziet. Omdat onze grootste focus ligt 
op de 2e en 3e leeftijdscategorie is het wel fijn dat daar de meeste mensen in zitten.  
 

De pretparken 
In vraag 2 wordt er gevraagd naar pretparken. Het volgende cirkeldiagram laat zien 
welk pretpark het meest wordt bezocht. 



 

HKU – USAT – GDD1 - Going for a Ride – Groep 23 – Projectverslag | 24 
 

Vraag 2b: Welk Nederlands pretpark heeft u het 
meest bezocht?

Hellendoorn

Drievliet

Duinrell

de Efteling

Koningin JulianaToren

Land van Ooit

Slagharen

Toverland

Walibi World

anders: Oud Valkeveen

anders: Dolfinarium

anders: Kabouterland

 
Volgens dit cirkeldiagram is Efteling duidelijk het populairst, gevolgd door Walibi 
World en Duinrell. Deze vraag is een vraag die verplicht in de enquete moest. Voor 
ons spel hebben we deze informatie niet nodig, daarom zullen we er ook niet verder 
op in gaan en hebben we leeftijdsvergelijkingen bij andere vragen gedaan. 
 
Gaming 
Als eerst hebben we, binnen het onderwerp games, de vraag gesteld of en hoe vaak 
er computergames worden gespeeld. Deze vraag is als een open vraag in de 
enquête gesteld. Echter heb ik voor het analyseren van de resultaten de antwoorden 
ingedeeld in categorieën.  
Dit is daarvan de uitslag: 

Vraag 3: Speelt u wel eens computergames? Zo 
ja, hoe vaak?

nooit

met/bij vrienden

elke dag

1‐6 keer per week

1‐4 keer per maand

minder vaak dan 1x per 
maand

 
Al onze geïnterviewden spelen dus vaak computergames. 75% van de 
ondervraagden speelt het meerdere keren per week. Echter zitten er ook mensen 
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tussen die (bijna) nooit spelen. Het is voor ons interessant om te zien of dat leeftijd 
afhankelijk is. Daarom is er de volgende grafiek gemaakt: 

0

2

4

6

8

10

12
Vraag 3: Speelt u wel eens computergames? Zo ja, hoe vaak?

11 t/m 20

21 t/m 30

31 t/m 40

41 t/m 50

51 t/m 60

ouder dan 60

In deze grafiek kun je de verschillen tussen de leeftijdscategorieën vinden. Helaas is 
het wel zo dat er een stuk meer mensen zitten in de 1e 2 categorieën en 
bijvoorbeeld maar 1 persoon in de laatste groep zodat dat eigenlijk niet totaal 
eerlijk verglijken is. Echter is voor ons concept het meest belangrijk wat de 1e en 2e 
categorie zegt (dus de leeftijden van 11 t/m 30).  
Als we toch de vergelijking maken met leeftijd zie je snel dat er een enorme piek zit 
in de leeftijd van 11 t/m 30 jaar bij elke dag gamen. Er zijn daarbij geen ‘oudere’ 
mensen te vinden, die komen pas bij 1-6 keer per week gamen naar voren. Er is wel 
een soort normaalverdeling te zien als je kijkt naar de gele en rode staven, dus bij 
de leeftijdscategorieën 11 t/m 20 en 21 t/m 30. De meeste mensen gamen daarvan 
elke dag (daar zit de piek), en daarna (naar rechts toe) geldt: hoe minder gamen, 
hoe minder mensen.  
Voor ons onderzoek willen we ook graag weten in hoeverre mensen bekend zijn met 
simpele point and click spellen. Deze games zijn simpel qua gameplay maar hoeven 
natuurlijk inhoudelijk niet perse simpel te zijn (bijv. bij Myst, een ingewikkeld en 
uitgebreid puzzelspel). Ons concept is wel gebaseerd op point and click en het 
diagram hieronder geeft aan wat mensen daarvan vinden: 
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Vraag 5: Heeft u wel eens een point and click 
spel gespeeld? Zo ja, hoe vond u dat?

nooit

leuk

lekker makkelijk

niet leuk

frustrerend

saai

heb controller

anders

 
Gelukkig vindt het meerendeel point and click games leuk. Er is ook een groot deel 
dat nog nooit zo’n spel heeft gespeeld. Voor ons is dat niet erg relevant. Een 
belangrijk deel vindt echter een point and click spel saai. Dat zou kunnen liggen aan 
het soort spel dat ze hebben gespeeld of dat ze liever meer input willen door 
bijvoorbeeld het toetsenbord. Om hier wat meer zicht op te krijgen stellen we ook 
de vraag wat voor interactie mensen in een spel verwachten: 

Vraag 6: Als u aan een spel zou beginnen, 
hoeveel interactie verwacht u dan?

Geen interactie

Weinig interacite

Gemiddelde interactie

Veel interactie

Maakt niet uit

Anders

 
Zoals misschien te voorspellen is verwacht het merendeel van de ondervraagden 
gemiddelde interactie. Hieronder verstaan we gebruik van toetsenbord en muis. 
Opvallend is dat er ook mensen tussen zitten die helemaal geen interactie 
verwachten bij een game. De rest van de antwoorden zijn redelijk gelijkmatig 
verdeeld wat toch wel aantoont dat er misschien verschillende soorten gamers zijn: 
sommige verwachten veel, andere weinig interactie en weer een ander groepje 
maakt het niet uit.  
 
Muziek 
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In ons spel willen we ook graag muziek en geluid gebruiken. Daarom hebben we 
ook gevraagd bij wat voor muziek ze vrolijk worden. Deze afbeelding1 geeft weer 
welke muziekgenres het meest zijn gekozen. Aan de grootte van de letters is te zien 
dat Pop, Rock ’n Roll en Jazz erg populair zijn. Pop en Rock ’n Roll zijn wel het 
meest gekozen maar de vraag is of mensen hier vrolijk worden of dat ze de 
antwoorden hebben gekozen omdat dit favoriete muziekgenres zijn. Waarschijnlijk 
is het een combinatie van beide. Van de veel gekozen muziekgenres kan worden 
gezegd dat ze voornamelijk wel vrolijk klinken en/of up tempo zijn: 

 

Ook is er zo’n zelfde afbeelding gemaakt van de muziekgenres waar mensen zich 
verdrietig, terneergeslagen of depressief van voelen: 
 

Bij dit genre is het ook weer de vraag of mensen echt verdrietig worden bij het 
luisteren van deze muziek of dat ze het genre niet leuk vinden. Kerkmuziek is hier 
duidelijk overheersend. Daar van kan worden gezegd dat het ook niet heel vrolijk 
klinkt. Dat geld ook voor Blues, Soul, Metal en Opera: ook vaak gekozen genres. 
Gospel en Smartlap zijn bijna net zo vaak gekozen maar klinken daarentegen niet 
vrolijk. Misschien zijn dit dan genres waar mensen niet zo van houden en er daarom 
terneergeslagen van worden.  
 

                                           
1 Gemaakt met behulp van wordle.net 
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Tegenslagen 
Vraag 9a en 9b hebben wij aan de enquête toegevoegd om te kijken of mensen 
überhaupt wel bekend zijn met tegenslagen. Dit is een groot element in ons spel en 
er zal dus een verschil zijn tussen mensen die nooit tegenslagen meemaken en 
mensen die er dagelijks mee te maken krijgen.  

12%

76%

12%

0%

Vraag 9a: Hoe vaak heeft u een situatie 
meegemaakt waarin iets dat u gemaakt/bedacht 

heeft is afgewezen door een baas/leraar?

Nooit

Soms

Vaak

Altijd

 
Veel mensen zijn bekend met afwijzing. In totaal 88% van de ondervraagden. De 12% 
die nog nooit afwijzing heeft meegemaakt zijn in totaal 5 mensen. Als we kijken 
naar de studie of het werk van die 5 personen is het zo dat 3 mensen een niet-
creatieve studie doen, 1 persoon werkt en de andere persoon studeert Game Design 
& Development, wel een creatieve studie. Het is dus niet zo dat mensen met 
creatieve studies wel afwijzing hebben meegemaakt. In ieder geval is deze totale 
uitslag voor ons spel wel positief: mensen zijn bekend met afwijzing en zullen ons 
spel waarschijnlijk wel op de juiste manier spelen (waarbij ze dus niet na de eerste 
afwijzing al stoppen).  
Vraag9b is een open vraag, namelijk: ‘Als dit wel eens is overkomen (afwijzing), hoe 
voelde u zich daar dan bij?’ De antwoorden zijn steeds anders, met andere emoties 
(terneergeslagen, somber, moedeloos, teleurgesteld, jammer etc.), maar eigenlijk 
zijn alle antwoorden in te delen in categorieën: negatieve emoties of negatieve 
emoties maar daarna wel positief of gemotiveerd omdat je feedback hebt gehad. Dit 
zijn redelijk voorspelbare antwoorden. Gelukkig zijn er ook mensen die de afwijzing 
uiteindelijk wel als positief ervaren want dit element zit ook in ons spel: als je 
uiteindelijk het spel ‘goed’ uitspeelt heeft de docent je idee ook goedgekeurd.  
In vraag 10 van de enquête wordt er gevraagd wat mensen doen als ze tegenslagen 
tegenkomen, bij het uitvoeren van een bepaald idee. In ons spel wordt de speler een 
aantal keer afgewezen en we willen graag kijken of mensen wel door gaan zetten en 
dus het hele spel uit gaan spelen, of dat het te verwachten is dat ze na één keer al 
stoppen. Van alle totale aantalen is een diagram te maken: 
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Vraag 10: Als u bij het uitvoeren van een bepaald 
idee tegenslag tegenkomt, wat doet u dan?

Ik zet altijd door

Ik stop ermee

Ik schakel hulp in

Ik probeer het nog een aantal 
keer maar stop als het niet lukt

 
Het valt op dat niemand stopt bij tegenslag. Doorzetters en mensen die hulp 
inschakelen zijn er het meest, daarna gevolgd door mensen die stoppen als het na 
een aantal keer nog niet lukt. Voor ons is het ook interessant om te kijken naar het 
leeftijdsverschil. Omdat wij ons vooral richten op aankomend studenten en 
studenten zijn de categorieën 11 t/m 20 en 21 t/m 30 interessant: 
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0

2

4

6

8

10

12

11 t/m 20 21 t/m 30 31 t/m 40 41 t/m 50 51 t/m 60 ouder 
dan 60

Leeftijdscategorieen

Vraag 10: Als u bij het uitvoeren van een bepaald idee 
tegenslag tegenkomt, wat doet u dan?

Ik zet altijd door

Ik stop ermee

Ik schakel hulp in

Ik probeer het nog 
een aantal keer 
maar stop als het 
niet lukt

 

Er is niet één bepaald antwoord dat in beide categorieën het meest voorkomt. Beide 
categorieën hebben wel evenveel doorzetters. Echter zijn er meer mensen die hulp 
inschakelen in de 2e categorie, in vergelijking met de 1e categorie. Er is verder ook 
niet een heel duidelijk verband met ‘oudere’ mensen. Je zou kunnen zeggen: hoe 
ouder, hoe minder mensen doorzetters maar omdat we ook minder ouderen hebben 
geïnterviewd is dat naar waarheid.  
 
Films 
Er zijn heel veel films en omdat we 2 open vragen hebben gesteld (films waar u 
vrolijk van wordt en films waar u een negatief gevoel van kreeg) zijn eigenlijk alle 
antwoorden anders. Er zijn echter een aantal films die vaker (meer dan 1x) worden 
genoemd.  
Onder de vrolijke films zijn dat: Dirty Dancing en The Sound of Music. 

Bijna alle vrolijke films die worden genoemd zijn komedies of films waar veel 
(vrolijke) muziek in voorkomt. Animatiefilms worden ook vaak genoemd: 
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Bij de negatieve films vinden we vaker: Schindlers List, Blindness, Oorlogsfilms in 
het algemeen en Saw. Onder de andere films die worden genoemd vallen opvallend 
veel serieuze films die gebaseerd zijn op de werkelijkheid, zoals oorlogsfilms. Maar 
ook thrillers zoals Saw en Hannibal worden dus genoemd: 
 

NB: bij de beide afbeeldingen is te zien dat buiten de opvallend grotere films de 
andere films van gelijke grootte zijn: dit komt omdat ze dan één keer genoemd zijn. 
Het verschil lijkt dan erg groot met de andere films. Ter vergelijking: Schindlers List 
is 4x genoemd en Hannibal 1x.  
 
Kleuren 
Door de resultaten van vraag 13 en 14, over kleuren, onder elkaar te zetten is goed 
te vergelijken bij wat voor kleuren positieve en vrolijke gevoelens worden teweeg 
gebracht en bij welke kleuren negatieve en beangstigende gevoelens: 
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Vraag 13: Bij welk van de 10 kleuren krijgt u een 
positief, vrolijk gevoel?

Rood

Grijs

Groen

Blauw 

Zwart

Geel

Oranje

Bruin

Wit

Paars

 

Vraag 14: Bij welk van de 10 kleuren krijgt u een 
negatief en beangstigend gevoel?

Rood

Grijs

Groen

Blauw 

Zwart

Geel

Oranje

Bruin

Wit

Paars

 
Opvallend is dat er bij de negatieve kleuren ook kleuren zitten die bij de positieve 
kleuren heel vaak voorkomen, zoals rood, groen en blauw. Blijkbaar zien sommige 
mensen dit als een positieve kleur en anderen juist weer niet. Over het algemeen 
zijn de felle en heldere kleuren wel het populairst bij de vrolijke kleuren en komen 
de kleuren zwart, grijs en bruin het meest voor bij de negatieve kleuren.  
 
Afbeeldingen 
Meningen bij de volgende afbeelding: 
 

Bij vragen 15 t/m 24: Hoe eng/depressief/vrolijk/blij/hoopvol vindt u de 
afbeeldingen? 
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Het is ieder geval duidelijk dat de meeste mensen de 
afbeelding niet vrolijk, blij of hoopvol vinden. Een enkeling vind dat echter wel. 
Misschien ligt dat aan het feit dat je net een stukje van buiten ziet wat kan staan 
voor hoop of toch dat beetje vrolijkheid. De meest mensen vinden de afbeelding 
depressief. Er is ook een deel bij dat het echter niet depressief vind en ook vinden 
redelijk wat mensen de afbeelding niet eng. Voor ons concept wilden we wel testen 
of zo’n soort afbeelding ook de juiste gevoelens overbrengt. Helaas wordt hij dus 
niet erg eng gevonden. Maar daar staat tegenover dat hij wel depressief is en ook 
niet vrolijk, blij of hoopvol, wat toch een goed resultaat is voor ons concept. 
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Bij de volgende afbeelding zijn alle staafdiagrammen 
eigenlijk omgekeerd:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel mensen vinden de afbeelding niet eng of depressief. Het valt wel op dat er ook 
mensen tussen zitten die het wel een beetje eng of depressief vinden. Het is de 
vraag waarom ze de afbeelding eng of depressief vinden. Misschien komt dat door 
het gedeelte met de kluisjes wat er wat grimmiger uit zou kunnen zien. De onderste 
3 diagrammen tonen aan dat vaak voor ‘een beetje’ wordt gekozen. Maar het is wel 
goed om te weten dat ook redelijk wat mensen de afbeelding niet vrolijk, blij of 
hoopvol vinden. Blijkbaar valt er dus nog wel wat te verbeteren.  
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3.1.1.3 Conclusie 

Gamen 
Als doelgroep hebben wij voornamelijk studenten en aankomende studenten. 
Eventueel zou ons spel ook gespeeld kunnen worden door volwassenen/docenten of 
ouders. Onze focus zal echter liggen op de leeftijdscategorie 11 t/m 20 en 21 t/m 
30.  
Uit het onderzoek blijkt dat die leeftijdscategorieën gamen. In eerste instantie 
maakt het voor ons concept niet heel veel uit of mensen game ervaring hebben, het 
is namelijk een ‘simpel’ point and click spel. Aan de andere kant is het wel handig 
dat mensen game ervaring hebben omdat je dan wat meer met je concept kunt 
experimenteren. De point and click spellen worden soms wel als saai bevonden. 
Echter denken wij dat dat ook kan liggen aan wat voor spel er wordt gespeeld. 
Sommige point and click spellen zijn namelijk helemaal niet saai maar zou je wel 
qua input (alleen een muis) saai kunnen noemen. We kiezen er toch wel bewust voor 
om een spel te maken waarbij de bediening alleen met de muis is om het spel zo 
simpel mogelijk te houden. Ook zou het qua techniek beter te realiseren zijn.  
Verder blijkt uit onderzoek dat mensen voornamelijk gemiddelde interactie 
verwachten. Ze verwachten dus meer interactie dan ons spel zou hebben. We 
hebben hier niet echt problemen mee: waarschijnlijk went het snel genoeg dat er 
alleen input met de muis is en kan dit zelfs ook snel heel intuïtief werken.  
 
Muziek 
Het is nog even de vraag hoe we precies muziek gaan implementeren. We hebben in 
de enquête gevraagd naar muziekgenres en niet zozeer naar bepaalde nummers. 
Wel is duidelijk dat de muziek die positieve gevoelens opwekt vrolijke en vaak 
uptempo muziek is. Negatieve muziek is bijvoorbeeld kerkmuziek en blues, muziek 
wat minder uptempo is en blijkbaar niet vrolijk klinkt. In ons spel zullen we dus 
zoeken naar opgewekte uptempo nummers tegenover minder uptempo muziek.  
 
Tegenslagen 
Uit vraag 10 blijkt dat veel mensen doorzetten, eigenlijk stopt niemand bij 
tegenslag. Dat is mooi want anders is het onwaarschijnlijk dat iemand ons spel 
uitspeelt. Van de doorzetters is er nog een redelijk gelijkmatige verdeling over 
mensen die of doorzetten of hulp inschakelen, of na een aantal keer stoppen. Voor 
de mensen die hulp in schakelen zal ons spel wel interessant worden: misschien dat 
ze aan anderen vragen om voor hun te beslissen of ze op moeten geven of dat ze 
gaan helpen bij de minigame die in ons spel zit. Wij hebben wellicht het meest aan 
de mensen die altijd doorzetten of die na een aantal keer stoppen. Ons spel heeft 
namelijk ook het element van de verleiding om te stoppen (op te geven) en het is 
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dus een leuke uitdaging voor ons om de personen die nooit opgeven of die na een 
aantal keer stoppen toch te proberen over te halen om de verkeerde optie te kiezen 
en dus op te geven.  
 
Films 
Het is moeilijk om films goed te  kunnen analyseren. We hebben in de enquête niet 
gevraagd naar waarom mensen voor bepaalde films kiezen. Het is heel 
waarschijnlijk dat mensen de films positief of negatief vinden om wat de film inhoud 
en niet zozeer om hoe hij er visueel uitziet (hoewel dat zeker ook van invloed is). 
Daarom kunnen we niet klakkeloos aannemen dat een bepaalde visuele stijl van een 
film die bijvoorbeeld als positief wordt ervaren ook echt bij gaat dragen aan een 
positief gevoel. Omdat we toch aannemen dat over de visuele stijl van een film goed 
is nagedacht en vaak wel past bij de inhoud gaan we toch ook kijken naar stills van 
de films die zijn genoemd in de enquête en kijken of we een lijn kunnen ontdekken 
in de stijlen en die verwerken in ons spel.  
 
Kleuren 
De kleuren die positief en vrolijk zijn, zijn rood/groen/blauw/geel en oranje. 
Eigenlijk felle kleuren met veel verzadiging. Daar tegenover staan de negatieve en 
beangstigende kleuren, vooral grijs/bruin/zwart. Die kleuren zijn juist weer niet 
verzadigd en ook donker. In ons spel zullen we dus ook de muren, deuren, plafonds 
en objecten aanpassen aan deze kleuren. Hoe positiever, hoe meer echte kleuren en 
hoe feller de kleur. Hoe negatiever, hoe donkerder en minder verzadigd de kleur 
wordt.  
 
Afbeeldingen 
De afbeeldingen die wij hebben gekozen brengen ons bericht wel over: de negatief 
bedoelde afbeelding wordt als niet vrolijk, blij of hoopvol ervaren. De vrolijk en 
positief bedoelde afbeelding wordt als niet depressief of eng ervaren. Jammer is wel 
dat de afbeeldingen niet heel extreem vrolijk of depressief zijn, iets dat we liever 
wel hadden willen zien. We kunnen proberen om de sfeer ook met behulp van geluid 
en objecten te creëren.  
 
Verbeterpunten 
Het is handig om bij een enquête zo min mogelijk open vragen te stellen. Op die 
manier zijn de gegevens sneller te verwerken en te analyseren. In ons geval hebben 
we bij een aantal vragen zelf verschillende categorieën moeten maken (onder andere 
bij de leeftijd) en dan aan de hand daarvan de antwoorden weer opnieuw invullen. 
Bij sommige vragen is dit goed te doen, bijvoorbeeld bij de leeftijd, maar bij andere 
vragen niet. Wellicht hadden mensen namelijk een ander antwoord gekozen als je al 
vooraf een aantal opties opgeeft in plaats van de open vraag. Het zal niet zo heel 
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veel uit maken maar voor een écht nauwkeurig onderzoek is dit misschien wel van 
belang. 
Bij deze enquête hadden we ook meer moeten vragen over waarom mensen iets eng, 
depressief of vrolijk vinden. Nu kunnen we daar eigenlijk alleen maar naar gissen.  
We hebben in ons onderzoek ook vragen gesteld aan mensen ouder dan 30. Echter 
zijn dit een stuk minder mensen dan de mensen uit de 2e en 3e leeftijdscategorie. Bij 
een volgende enquête zouden we dit wat beter moeten balanceren en meer mensen 
moeten ondervragen uit de wat oudere leeftijdscategorieën zodat we betere en 
nauwkeurigere vergelijkingen kunnen maken.  
Uiteindelijk hebben we helemaal niks met vraag 1 gedaan, waarbij we vroegen naar 
de woonsituatie. Deze vraag had dus niet in de enquête hoeven staan.  
Als we een grotere enquête hadden kunnen maken zouden we ook een stuk meer 
afbeeldingen toevoegen vanaf vraag 15. Op die manier kunnen we ook onderling 
afbeeldingen met elkaar vergelijken en door de extra hoeveelheid informatie 
specifieker een vormgeving aan ons spel toekennen.  
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4. Fase 2: Ideate / Prototype / Choose 

4.1 Concept document 

4.1.1 Inleiding 

Joeri van Ees, projectleider 
 
Dit is het concept document van groep 23 voor het project "going for a ride" van 
USAT. Dit document heeft als doel een beeld te geven van wat we precies van plan 
zijn te maken en hoe dat in zijn werking gaat. Dit document zal worden bijgewerkt 
met testverslagen van de verschillende prototypes en verder komt alles wat er aan 
het concept veranderd hier in te staan.  
Dit document dient er ook toe om verduidelijking te geven aan zowel docent als 
teamlid over wat de art richting precies is die wij opgaan.  
 
Tevens is de voortgang van dit project te volgen op ons blog: 
www.fungroep23.blogspot.com 
Hier plaatsen wij in principe alles op dat van belang is voor het project. 
 
Veel leesplezier door de hele groep gewenst. 
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4.1.2 Korte Game Omschrijving v1.0 

Andrea de Vries, Hoofd Designer 
 
Game 
Dit spel gaat uit van een heel simpel idee en is ook gebaseerd op spellen als the 
graveyard en flower. We willen de speler de ervaring geven van hoe het is om een 
idee te hebben die door een docent steeds wordt afgewezen. Ze leren hieruit dat je 
vooral door moet zetten, hoe slecht de feedback ook is. Door middel van visuele 
effecten willen we laten zien dat na elke afkeuring van een concept de sfeer 
donkerder, negatiever en depressiever wordt. Nadat je een nieuw concept hebt 
‘bedacht’ wordt de stemming wel wat beter maar nooit zo goed als op het begin. 
Uiteindelijk zal het laatste concept goed worden gekeurd en gaat de sfeer 
spetterend omhoog, met veel kleur, licht en vrolijke geluiden. 
 
Verhaal 
In het spel begin je aan het begin van een gang: in de verte zie je de deur van de 
docent. In je hand heb je een concept, een idee, die je moet tonen om goedkeuring 
te verkrijgen. De sfeer is nu nog neutraal maar zodra je naar de deur bent gelopen, 
hem open hebt gedaan en het concept toont wijst de docent hem af en veranderd de 
sfeer naar een donkerdere en grimmigere omgeving. Je loopt weer terug de gang in, 
naar een ander lokaal waar je werkt aan het volgende concept. Het uiterlijk van het 
spel wordt wat minder donker: je hebt weer hoop bij dit concept. Vervolgens loop je 
weer de gang door en toont je 2e concept. Helaas: ook dit concept wordt afgewezen 
en wederom veranderen de kleuren, geluiden en indrukken op een negatieve 
manier. Zo ga je door tot je het 4e concept laat zien. Ondertussen is de sfeer van het 
begin ver te zoeken: ook de gang is donker, de docent wordt steeds enger en het 
lijkt alsof je als speler steeds kleiner wordt. Maar dan gebeurd er wat bijzonders: 
eindelijk wordt het concept goedgekeurd. Gelijk zie je het lokaal veranderen: de 
kleuren worden helderder, er is meer licht, je ziet de zon schijnen. Je kan met een 
gerust hart naar huis. 
 
Gameplay/interactie 
Er is niet heel erg veel interactie in het spel. Dat is ook niet nodig want dat is niet 
waar het om gaat. Als je voor de eerste keer het lokaal van de docent uitloopt krijg 
je de eerste optie om door te gaan en een nieuw concept te bedenken, of te 
‘vluchten’ naar buiten. Als je naar buiten gaat is het spel ook afgelopen maar zie je 
aan de sfeer die dan gelijk ook omslaat naar donkerder en negatiever, dat dit niet de 
juiste oplossing is. Als je doorgaat en een nieuw concept bedenkt ga je nog een 
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aantal keer naar de docent. Elke keer voor en na je dat lokaal in gaat krijg je de 
optie om door te gaan of te stoppen. De interactie is met de muis:  point en click. 
 
Setting 
Het spel is heel visueel. Het speelt zich af in 3 verschillende ruimtes: het lokaal van 
de docent, het lokaal waar de verschillende concepten worden ‘bedacht’ en een 
gang die deze 2 ruimtes verbind. Het uiterlijk van de ruimtes en dus het spel 
veranderd naar mate het spel wordt gespeeld. Eerst zal deze neutraal zijn, daarna 
steeds negatiever en op het allerlaatst,  bij de goedkeuring van het concept, wordt 
het uiterlijk weer heel erg overdreven vrolijk. 
 
Doelgroep 
De doelgroep van het spel zijn aankomende HKU studenten. Maar ook huidige 
studenten kunnen wat hebben aan ons spel. We willen tenslotte weergeven hoe het 
is om steeds afgewezen te worden en we proberen de les mee te geven dat je vooral 
niet moet opgeven maar door moet zetten met dingen waar jij in gelooft. 
 
Game Goal 
Het doel van het spel is om hem op de juiste manier uit te spelen en uiteindelijk op 
het concept te komen die wordt goedgekeurd. Dan pas heb je door waar het om 
gaat: doorzettingsvermogen. Niet opgeven wanneer je kritiek krijgt. 
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4.1.3 Uitleg Prototype v1.0 

Door: Daniël Harmsen, Hoofd Programmeur 
 
Walkthrough schema 

 
 
Overview 
In onze belevening-sim wordt de speler geleid door een proces van afwijzingen 
tijdens conceptbesprekingen met een leraar. Wat de speler ziet is dat hij vrolijk een 
concept presenteert aan een leraar, om vervolgens afgewezen te worden. De keuze 
is steeds: nog verder gaan met een ander concept, of de handdoek in de ring gooien 
en opgeven. Steeds weer vind er een afrekening plaats en wordt de stemming 
verlaagd, en dit wordt weergegeven in de sfeer van de beelden die we laten zien. 
Steeds dezelfde omgevingen, maar met wisselende sfeer. Uiteindelijk, als het niet 
erger meer kan, wordt het werk goedgekeurd en klapt de stemming om van 
verschrikkelijk depressief naar enorm vrolijk. Moraal van het verhaal is ook dat de 
mensen die voortijdig opgeven, met een rotstemming worden achtergelaten. 
Misschien niet zo rot als na een aantal keer afgewezen te worden, maar zeker lager 
dan de initiële stemming. De les is dan ook: de volhouder wint.  
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Legenda 
Er worden een aantal gradaties in vrolijkheid gebruikt om kort weer te geven hoe de 
opbouw van de toepassing zal zijn, en hoe de stemming veranderd naarmate je 
vordert. De gradatie loopt van –3 naar +2. Dit is nog een totaal abstracte manier van 
weergave, omdat de uiteindelijke kleuren nog onbepaald zijn. Maar de onderlinge 
verhoudingen kunnen hiermee wel worden geïllustreerd.  
 

Intro 
De intro van onze interactieve ervaring-sim is een filmpje of opeenvolging van een 
aantal stills die de setting weergeven, en een initiële positieve stemming van +1. De 
beelden zijn vrolijk. Het eerste beeld schetst een situatie van werken, de gebruiker 
die aan een tafel bezig is een concept te verzinnen. Dit is tegelijk het “main menu” 
van onze toepassing. De persoon zal blijven werken totdat een nieuwsgierige speler 
het spel begint door de klikken. 
 
Wat volgt is in stemming +1, een beeld van een deur waar op afgelopen wordt. De 
speler heeft nog geen keuze, je gaat door de deur. In de situaties hierna zul je een 
keuze hebben wel of niet de deur in te gaan, maar omdat je als speler nog niet weet 
wat er achter die deur is, is de keuze hier ontnomen. 
 
Achter deze deur is een lerarenkamer. Hier nog vrolijk met stemming +1. De leraar 
is niet herkenbaar als zijnde een HKU leraar. De insteek van onze stijl is zoveel 
mogelijk te suggereren, maar niet gedetailleerd weer te geven. We willen zoveel 
mogelijk ruimte houden voor de gebruiker om zijn eigen associaties te hebben bij 
wat hij ziet. Het moet dus wel duidelijk zijn dat het een leraar is, maar niet 
herkenbaar als een bepaald persoon, zodat iedereen persoonlijk zijn eigen “leraar 
template” erover kan fantaseren.  
 
De gebeurtenis in de lerarenkamer is een filmpje waarin eerste afwijzing van je werk 
te zien is. De stemming veranderd van +1 naar –1. Het licht wordt donkerder, de 
stemming dreigender, depressiever. Ook in geluid moet dit duidelijk worden. De 
stem van de leraar is ook belangrijk. 
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Nadat dit event heeft plaatsgevonden komt de speler uit de intro, en in het 
middenstuk. 
 
Midden 
Het begint met een animatie waar de speler als een schim door een schoolgang 
heen loopt, met stemming –1. Dit is puur om extra aan te geven hoe slecht iemand 
zich voelt na een afwijzing. Een soort “walk of shame”. 
 
Dan is er de keuze, terug naar de concepttafel, of de exit nemen. Exit resulteert in 
een negatieve beleving, waardoor de speler direct spijt heeft van zijn keuze om te 
stoppen. Wellicht hierna een keuze opnieuw te beginnen. Maar de exit moet er wel, 
naarmate de stemming verslechterd, steeds aanlokkelijker uit gaan zien. Zodat de 
speler zich gaat afvragen “waar doe ik dit voor, is dit het waard? Misschien moet ik 
gewoon opgeven.” 
 
Doorwerken resulteert in wederom aan de tafel zitten en werken, de stemming 
veranderd van –1 naar 0, om weer te geven dat je tijdens de uitwerking van een 
tweede concept toch weer iets wint aan zekerheid en moed. De speler kan kiezen uit 
een aantal blaadjes op de tafel. Echt effect heeft het niet welk concept hij kiest, 
maar daarmee willen we laten zien dat het vaak niet zozeer gaat om wat je laat zien, 
maar ook hoeveel je laat zien, en dat je in staat bent een concept uit je hoofd te 
zetten en iets nieuws te bedenken. De speler kiest een concept en komt wederom 
voor de leraren deur te staan. 
 
Hier heeft de speler wel een keus, ten opzichte van de eerste keer dat hij hier kwam. 
De stemming is door het werken aan het concept van –1 naar 0 gegaan. Dat is éen 
puntje lager dan de eerste keer dat hij voor deze deur stond, en het ziet er dus nu 
een stukje depressiever en dreigender uit dan de eerste keer. Opgeven of toch naar 
binnen? 
 
Bij binnenkomst vind afwijzing nummer twee plaats, stemming slaat om van 0 naar 
–2. Daarna wederom de gang, om de –2 stemming goed duidelijk te maken en door 
te drukken. Daarna wederom de keuze, gaan voor nog een concept? Of opgeven. De 
exit ziet er inmiddels al erg aanlokkelijk uit, ten opzichte van het decor met 
stemming –2. Weer kan de speler dus een concept kiezen, stemming gaat van –2 
naar –1 tijdens het werken, om de hoop op een goede afloop te illustreren.  
 
Met –1 sta je nu een derde keer voor de deur, met de keuze, stoppen of doorgaan. 
Bij doorgaan slaat de stemming van –1 naar –3, de all-time low. Dit is de ergste 
gradatie die we hebben in de beleving, en moet pure horror en depressie uitbeelden. 
De keuze die na de depressieve gang volgt om te stoppen, moet in contrast er uit 
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zien als de zevende hemel, om de keuze om te stoppen wel heel aanlokkelijk te 
maken.  
 
Een laatste keer kun je kiezen door te gaan. Stemming gaat van –3 naar –2, en 
wederom sta je weer met een nieuw concept voor de leraren deur. Deze ziet er nu 
ongeveer uit als de poort naar de hel. Waag je toch de gok en ga je naar binnen, dan 
schiet je uit de negatieve spiraal en beland je in de outro. 
 
Outro 
Wederom zit je in de leraren kamer, je hebt je laatste concept in je handen, 
stemming is –2 en de leraar ziet eruit als de duivel zelve. De kamer ziet er uit als de 
verschrikkelijkste plek die voor te stellen is, donker, eng, je wilt weg. 
 
En dan gebeurd het, het concept is goed! De stemming slaat in rap tempo om van –
2 naar +2, de hoogste gradatie mogelijk. Je hebt het spel uitgespeeld en wat volgt is 
een filmpje. 
 
De sfeer wordt vrolijk, licht komt de kamer binnen, muziek slaat om naar vrolijk, de 
stem van de leraar optimistisch. De gang der depressie is ineens vrolijk. Je rent de 
school uit, en het lijkt alsof je rechtsreeks de hemel in bent gewandeld. Na een 
aantal seconden hiervan volgt een fade out, de credits, en vervolgens reset de 
applicatie en zit je weer achter de concepttafel met stemming +1, in afwachting van 
de volgende speler. 
 

 
 



 

HKU – USAT – GDD1 - Going for a Ride – Groep 23 – Projectverslag | 45 
 

4.1.4 Static Animatic v1.0 
Andrea de Vries, Hoofd Designer 
Daniel Schouten, Hoofd Developer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online is een flash static animatic te vinden: 
 
http://student‐kmt.hku.nl/~daniel14/animations/animaticv1.html 
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4.1.5 Testverslag Prototype v1.0 

Met behulp van de static animatic van Andrea (op papier) hebben we een paper 
prototype gedaan met een aantal testpersonen.  
 
Persoon #1 
Merkt wat voor sfeer het is door de kleuren, van zwart naar licht. 
‘wat krijg ik als ik naar buiten ga?’ 
Hij wachtte eigenlijk al op het onweer na de eerste negatieve kantoor afbeelding. 
Op het moment dat hij zei: ik ga weg vroeg Andrea: weet je dat zeker? En toen 
besloot hij om toch niet weg te gaan. 
Derde keer dat hij een concept in de hand had wilde hij niet opgeven omdat hij toch 
al een concept had, dus de keuze om weg te gaan is misschien overbodig. 
Opmerking dat iets niet goed was had hij gelijk door (door de kleuren en donkerte). 
 
Persoon #2 
Hij had gelijk door bij het eerste plaatje wat het idee van het spel was. Te 
voorspelbaar dus? (hoewel hij ook de enquête in heeft gevuld en door de vragen 
beïnvloed zou kunnen zijn) 
 
Persoon #3 
Het is niet heel erg herkenbaar dat de docent het afwijst. Meer suggestie dat de 
docent je concept pakt en hem teruggeeft en naar de deur wijst van ‘ga maar weg’.  
Zodra je het volgende concept in de hand hebt kies je er ook niet voor om naar de 
exit te gaan, die laat je natuurlijk zien.  
Bij het laten zien van het 2e concept is het veel duidelijker dat hij het concept afwijst 
(onweer etc).  
‘Over het algemeen vond ik het een beetje wazig. Een concept is een heel vaag 
woord: wat is nou een concept? Je hebt alleen maar de keuzes om weg te gaan of 
door te gaan, je hebt geen keuze om een bepaald concept te kiezen en daaruit komt 
voort of de leraar het goed vind of niet.’ 
 
Conclusie 
Er mist sowieso geluid bij het playtesten, dit is alleen maar papier. We moeten dus 
op de één of andere manier geluid ook kunnen testen.  
We gaan nog bepalen welk geluid we precies toe gaan voegen. 
Belangrijk is dat niemand nog echt heeft gekozen om naar de exit te gaan. Ook als 
ze een concept in de hand hebben is het logisch om naar de leraar te gaan en niet 
naar de exit. We willen echter die exit wel erin houden omdat die optie van weggaan 
heel verleidelijk moet zijn maar uiteindelijk niet de juiste keuze.  
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Over het vaag zijn van het concept: in principe mag dit ook vaag zijn. We kunnen 
net zo goed ook ‘idee’ of  ‘werkstuk’ neerzetten ipv het woord ‘concept’. Het gaat er 
om dat je dingen laat zien die steeds worden afgewezen en dat je dus ‘leert’ om 
door te zetten.  
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4.1.6 Walkthrough versie final 
 

 

De optie om te klikken op de exit komt vaker terug. Het volgende gebeurt er als je 
daar op klikt: 

 

Je hoort het geluid “Wil je opgeven?” (door de 
docent). 
De verschillende opties verschijnen: Ik geef op of Ik 
ga door. 
Als je kiest voor opgeven fade het beeld uit naar wit 
licht, depressieve beelden (could have) en daarna de 
eindcredits. 
Als je doorgaat ga je weer verder waar je was en 
gebeurt er dus niks.  

 

 

Ons spel heeft geen introscherm. Er zijn geen 
instructies omdat ons spel heel simpel is en we er 
van uitgaan dat alles voor zichzelf spreekt. 
Instructies zouden het spel niet veel goeds doen, we 
vinden het juist interessant als de speler zelf 
ontdekt. Je begint dus gelijk in-game, bij de 
computerkamer waarbij je op het scherm kan 
klikken. 
Sfeer & muziek: neutraal 
Als je op het scherm klikt begint minigame versie1 

Algemeen: 
In deze walkthrough zijn de verschillende sferen nog niet visueel te 

zien, alleen in tekst. 
De resolutie van ons spel wordt 1024x768. 

Tijdens het gehele spel is op de achtergrond schoolgeluid te horen. 
Wanneer je door deuren gaat (erop klikt) hoor je het geluid van een 

deur.
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In dit spel is het de bedoeling dat de speler de 
blokken versleept in het browser veld en zo een 
eigen website maakt.  
Onderaan staat de knop ‘verstuur naar docent’, als 
de speler daar op klikt verlaat je de kamer en sta je 
in de gang.  
Muziek: neutraal 

 

In de gang ben je vrij om rond te 
kijken. Achter is dus de kamer 
met de computer. 
Als je met de muis over de exit 
deur gaat zie je dat je erop kan 
klikken. Je kunt ook klikken op de 
deur van de docent.  
Sfeer & muziek: neutraal 
Bij een klik op de docentendeur 
kom je een stuk dichter bij die 
deur te staan. 

 

 

Nu kun je weer rondkijken.  
Wederom kun je klikken op de 
docentendeur of op de exit deur.  
Sfeer & muziek: neutraal 
Bij een klik op de docentendeur 
gaat het beeld over in de 
docentenkamer. 

 

 

In de docentenkamer is de 
camera niet meer vrij te bewegen.  
Docent zegt het volgende: 
“Ik heb je ontwerp ontvangen” 
“Er zit geen harmonie in het 
geheel, probeer dat erin te 
verwerken” 
De sfeer en muziek gaan nu van 
neutraal naar depressief1 
Na deze opmerkingen is de 
camera te bewegen en kun je 
achter je op de deur klikken en 
sta je weer in de gang.  
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In de gang kun je weer vrij 
rondkijken. 
Je kunt klikken op de exit deur of 
op de computerkamer. Als je op 
de computerkamer klikt sta je 
eerst weer dichter bij die deur 
Sfeer & muziek: depressief1 

 

 

Je kunt hier vrij rondkijken. 
Je kunt naar rechts kijken en op 
de exitdeur klikken. Als je weer 
op de computerkamer klikt sta je 
voor de computer.  
Sfeer & muziek: depressief 1 

 

 

Je kunt hier vrij rondkijken. 
Als je op het computerscherm 
klikt begint de minigame versie2. 
Sfeer & muziek: depressief 1 

 

 

Je kunt hier de blokken slepen naar het browser veld 
en zo je eigen site maken. In deze versie zijn de 
blokken ‘mooier’ en is er meer keus.  
Als je op ‘verstuur naar docent’ klikt verlaat je de 
minigame.  
Muziek: depressief1 
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Je komt nu weer in de gang 
terecht.  
Je kunt kiezen voor de exit deur 
of voor de deur naar de 
docentenkamer.  
Sfeer & muziek: depressief 1 
Bij een klik op de docentendeur 
kom je een stuk dichter bij die 
deur te staan. 

 

 

Nu kun je weer rondkijken.  
Wederom kun je klikken op de 
docentendeur of op de exit deur.  
Sfeer & muziek: depressief2 
Bij een klik op de docentendeur 
gaat het beeld over in de 
docentenkamer. 

 

In de docentenkamer is de camera 
niet meer vrij te bewegen.  
Docent zegt het volgende: 
“Ben je daar weer?” 
“Ik kan hier nog niet veel mee, 
hoor. Wat heb je in hemelsnaam 
zitten doen?” 
De sfeer  & muziek gaan nu van 
depressief1 naar depressief2 
Na deze opmerkingen is de 
camera te bewegen en kun je 
achter je op de deur klikken en 
sta je weer in de gang.  

 

 

In de gang kun je weer vrij 
rondkijken. 
Je kunt klikken op de exit deur of 
op de computerkamer. Als je op 
de computerkamer klikt sta je 
eerst weer dichter bij die deur 
Sfeer & muziek: depressief2 
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Je kunt hier vrij rondkijken. 
Je kunt naar rechts kijken en op 
de exitdeur klikken. Als je weer 
op de computerkamer klikt sta je 
voor de computer.  
Sfeer & muziek: depressief 2 

 

 

Je kunt hier vrij rondkijken. 
Als je op het computerscherm 
klikt begint de minigame versie3. 
Sfeer & muziek: depressief 2 

 

 

Je kunt hier de blokken slepen naar het browser veld 
en zo je eigen site maken. In deze versie zijn de 
blokken weer ‘mooier’ en is er nog meer keus.  
Als je op ‘verstuur naar docent’ klikt verlaat je de 
minigame.  
Muziek: depressief2 

 

Je komt nu weer in de gang 
terecht.  
Je kunt kiezen voor de exit deur 
of voor de deur naar de 
docentenkamer.  
Sfeer & muziek: depressief2 
Bij een klik op de docentendeur 
kom je een stuk dichter bij die 
deur te staan. 
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Nu kun je weer rondkijken.  
Wederom kun je klikken op de 
docentendeur of op de exit deur.  
Sfeer & muziek: depressief2 
Bij een klik op de docentendeur 
gaat het beeld over in de 
docentenkamer. 

 

 

In de docentenkamer is de camera 
niet meer vrij te bewegen.  
Docent zegt het volgende: 
“Het verbaasd me dat je hier nu 
voor me staat” 
“*zucht*” 
“Nou, nou, nou. Ik vind het 
(negatief) … fantastisch (positief)!” 
De sfeer  gaat nu van depressief2 
naar heel positief. Er klinkt gelijk 
een positief nummer 
(Chumbawamba “I get knocked 
down”) en na een aantal seconden 
fade het beeld naar wit en zie je 
de eindcredits.  
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4.1.7 Functioneel ontwerp 

Algemene spelstructuur: 
 

 
Elke keer dat de speler in de gang staat is er de optie om voor de exit te kiezen 
(daarna is het spel afgelopen). 
De cirkel van maken concept -> tonen concept wordt bij de 3e keer verbroken: dan 
zegt de docent namelijk dat het concept fantastisch is en is het spel ook afgelopen.  
 
Doelgroep 
De doelgroep van ons spel is in eerste instantie Game Design studenten en 
aankomend Game Design studenten. We willen hun afwijzing en de les van 
doorzetten laten ervaren. Echter kan ons spel ook interessant zijn van niet Game 
Design studenten of ouders van studenten. Ook houdt ons spel een spiegel voor bij 
docenten. Bij het ontwerpen van ons spel hebben we ons echter voornamelijk 
gericht op de (aankomend) Game Design studenten.  
 
Setting 
Het spel speelt zich af in school zelf. Alle voorwerpen die hier staan (brandmelders, 
kachels, plafonds, lampen, prullenbakken, etc) zijn gebaseerd op hoe de afdeling er 
in onze school uit ziet. Op deze manier proberen we een zo realistisch mogelijk 
beeld te creëren van een echte school. Binnen die school speelt het spel zich af in 
een studeer ruimte waar een computer staat, een gang waar doorheen gelopen kan 
worden en aan het einde van die gang weer een docentenkamer. In de gang bevind 
zich tevens een nooduitgang deur omdat de speler steeds de optie heeft om het 
spel te verlaten en op te geven.  
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Besturing 
Omdat wij een zo intuïtief mogelijk spel willen maken is de besturing simpel. Het is 
een point-and-click spel waarbij je met de muis op deuren kan klikken of op een 
computerscherm om de minigame te starten.  Binnen de minigame zijn blokken te 
slepen door ze met de muis aan te klikken en over het veld te slepen. Om duidelijk 
te maken dat sommige objecten klikbaar zijn zit er in het spel een mouse-over 
effect. Het toetsenbord wordt in het spel niet gebruikt.  
 
Core gameplay 
De core gameplay in het spel gaat over het ervaren van afwijzing. Daarbij maakt de 
speler eerst een portfolio door websiteblokken in een browserveld te slepen. 
Vervolgens gaat de speler naar de docent en die wijst zijn werk af, tot 2x toe. Bij de 
3e keer wordt het spel goedgekeurd door de docent. Ondertussen heeft de speler 
ook steeds de optie om weg te gaan en op te geven. De websiteblokken in de 
minigame worden steeds mooier en er is steeds meer keus. Op die manier laten we 
de speler zien dat je feedback krijgt van een docent en daar weer mee verder kunt. 
De feedback van die docent is overigens niet gebaseerd op hoe de speler zijn 
portfolio in elkaar zit, de reactie is altijd hetzelfde.  
 
Replay value 
Het spelverloop is in essentie hetzelfde: de docent wijst 2x het gemaakte portfolio 
af en de 3e keer keurt hij deze goed. Het maakt niet uit of de speler de portfolio’s 
op een andere manier in elkaar zet. Daarom is ons spel eigenlijk niet vaker te 
spelen, elke keer zal de docent dezelfde reactie geven. Echter is het wel interessant 
om ons spel een tweede keer te spelen om zo te ontdekken dat de reactie van de 
docent ook echt steeds hetzelfde is en het niet uit maakt hoe je het portfolio in 
elkaar zet. Bij de eerste keer spelen zal dat namelijk nog niet gelijk duidelijk zijn. 
Voor het bereiken van ons doel (ervaren van afwijzing) is het echter genoeg om het 
spel één keer te spelen.  
 
Doelen 
Het doel van de speler is om alle (negatieve) beoordelingen van de docent door te 
komen, zonder op te geven, om uiteindelijk te ervaren hoe het is om toch positieve 
feedback te krijgen wanneer het gemaakte werk door de docent goed wordt 
bevonden.  
 
Beloningen 
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De enige echte beloning zit aan het einde van het spel: na 3 pogingen zegt de 
docent dat de gemaakte website fantastisch is. Eindelijk credits voor het werk dat je 
hebt gedaan.  



 

HKU – USAT – GDD1 - Going for a Ride – Groep 23 – Projectverslag | 57 
 

4.1.8 Met Dank Aan 

Alle respondenten voor de enquête 
Niels Keetels voor de enorme hulp bij het maken van een panorama viewer in XNA. 
Corné en Joeri Lefevre voor de begeleiding. 
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4.2 Visueel Ontwerp – Wesley Schouten 
 

4.2.1 Inleiding 

Voor het project “Going for a ride” hebben we verschillende vormen van onderzoek 
gedaan. 
 
Ten eerste hebben we met school de kans gekregen om 'ervaringen' te 
onderzoeken. 
Dit vond plaats door een bezoek aan Disneyland Parijs en de Disney Moviestudios. 
Door middel van gedetailleerde  en fenomenologische beschrijvingen van een aantal 
'rides' in Disneyland zijn we tot de conclusie gekomen dat hetgene wat de ervaring 
maakt, simpelweg in alles zit wat je ziet, proeft, ruikt en hoort. 
De kleinste details kunnen een ervaring al storen of teniet doen.  
 
Omdat onze ride vooral het iteratieve proces en de boodschap van : De volhouder 
wint moet illustreren, is mijn keuze gevallen op een realistische stijl. 
Dit zodat de gebruiker zichzelf kan relateren aan de omgeving waarin hij zit. 
 
Andere aspecten die nog onderzocht zijn : 
belichtingsonderzoek 
omgevingsonderzoek 
En er is enqueteonderzoek gedaan vooral met betrekking op verschillende 
gevoelens en sfeeren 
hierover later meer. 

 

4.2.2 Omgeving  

Om tot een realistisch resultaat te kunnen heb ik gekozen om met 3ds max de 
omgeving te modelleren, omdat mijn teken-skills nog wat te wensen overlaten. 
Bovendien heb al een kleine achtergrond met dit programma, dus dit zal het best 
het beoogde resultaat naar voren brengen.  
De modellen zijn gebaseerd op schetsen en tekeningen van Daniel. Deze zijn  in de 
vergaderingen tot stand gekomen. 
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Het idee is dus dat we drie 'omgevingen' in een bepaalde wereld hebben. Het idee is 
dat de omgeving het gevoel van een school moet uitstralen. In ons geval is het voor 
een groot deel gebaseerd op de hku. 
De omgevingen moeten bestaan uit : 
een kantoor 
een computerkamer  
een gang (met 2 verschillende standpunten) 
(* alle bovenstaande ruimtes moeten in minimaal 3 moods worden weergegeven. ) 
 
 
Het proces verliep iteratief, ik maakte wat in 3dsmax (gebaseerd op schetsen van 
Daniel) en postte het op het blog.  
Hierna werd er feedback gegeven en waar nodig werd het model aangepast. 
 
Kantoor 
Eerste versie van het kantoor: (28-04-2009) 
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Laatste versie van het kantoor:(15-05-2009)   

 
 
 
 
Top view kantoor: 
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Computerkamer 

 
top view computerkamer 
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Gang 
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4.2.3 Elementen  

Om het gevoel van een school weer te geven hebben we de elementen uit de scene 
gebaseerd op foto's die op de HKU zijn genomen. Andere dingen zoals de computer, 
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de prullenbakken en de nooduitgang heb ik op mijn eigen spullen en referentie 
plaatjes gebaseerd 
De meeste elementen zijn op elke doorsnee school te vinden en versterken dus het 
gevoel dat je je ook echt daar bevindt. 
Een aantal voorbeelden : 
 

 
Andere elementen die in de scene voorkomen zijn posters en schilderijen. 
In de eerste instantie zouden we bij elke 'mood' een aantal posters en de 
schilderijen veranderen, 
om zo wat meer nadruk proberen te leggen op de negatiever wordende sfeer. 
Een aantal voorbeelden hiervan zijn : 
 

Sfeer1 : 
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Sfeer 2 : 
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Sfeer 3 : 

 

Het kleur gebruik en de dynamiek in de afbeeldingen van de verschillende sferen 
zijn gebaseerd op een enqueteonderzoek. 
Uit dat onderzoek is gebleken dat de kleuren die mensen als meest depressief 
ervaren zijn: 
zwart 
grijs 
rood 
paars 
 
En de vrolijke kleuren waren vooral: 
Groen 
Blauw 
Wit 
Geel 
 

4.2.4 Moods/belichting 

Een combinatie van voorgaande elementen, én een aangepaste belichting voor elke 
keer dat het concept wordt afgewezen, moeten eraan bijdragen dat de speler zich in 
een steeds grimmiger wordende sfeer begeeft.  
Om te testten of dit met de belichting zou kunnen werken heb ik een aantal tests 
uitgevoerd in de beginfase van het project . 
De uiteindelijke beslissingen over de moods zouden weer gezamelijk genomen 
worden,in een iteratief proces, maar helaas liepen we tegen een aantal problemen 
aan zodat we hier geen tijd meer voor hadden.  
(*In principe zou elke mood ook nog van andere textures voorzien moeten worden om het 
proces van afwijzing beter voelbaar te maken voor de speler/gebruiker.  
Helaas is dit niet meer in de game terug te zien, en niet uitgewerkt wegens tijdgebrek) 
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4.2.5 Implementatie van de art 

Mede omdat dit ons eerste project in 3d-in combinatie met xna was, hebben we nog 
een aantal opties onderzocht en uitgeprobeerd voor de beste manier van de 
implementatie van de art. 
 
Zo was ons eerste idee een game waarin je een aantal stills (statische renders) had 
waarin we klik-fnctionaliteit wilden stoppen. 
Dit is een beetje outdated en we hadden het gevoel dat we dit wel een stapje hoger 
wilden proberen. 
 
De mensen die al wat meer ervaring hadden met xna lieten weten dat het erg 
moeilijk (lees: waarschijnlijk té moeilijk) zou zijn om het spel geheel in 3d te 
programmeren. 
We hebben nog een aantal opties geprobeerd, om dan toch dat 3d gevoel te creëren. 
 
Zo is een van die ideëen de panorama manier. 
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Het idee hierachter is dat ik een omgeving in max met een plug-in uitrender, 
waarna het resultaat een spherical-map (zie voorbeeld), of een cylindrical map 

wordt. 
 
 
Deze spherical-maps worden vervolgens op een object in xna geladen en in theorie 
zou je er dan in moeten kunnen rondkijken. 
Een voorbeeld hiervan is te vinden op mijn portfolio (onder panoramafilms) 
http://www2.hku.nl/~wesley/Portfolio2/jaar1_sem2/fun.php?style=  
 
Al snel bleek echter dat deze manier ook niet erg reëel was omdat het tekenen van 
een sphere in xna ook meer problemen zou opleveren dan dat dit zou oplossen. 
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Een cubemap zou dit probleem kunnen omzeilen,omdat we dan een kubus met uvw 
map vanuit max konden proberen in te laden in max . 
Gelukkig vonden we een andere plug-in die ons daarbij kon helpen. 
Wat deze plug in deed, was een spherical omzetten naar een cube-map : 

 
 
 
Eenmaal ingeladen op de cube deden zich weer teveel problemen voor. Sommige 
normals werden geflipt, en bij de hoeken trok het perspectief krom. 
Bovendien vond ik de kwaliteit van de 'art'  te erg achteruit gaan.  
Om nog zoveel tijd te steken in iets wat een resultaat gaf om te huilen, vond ik niet 
acceptabel. 

 
Aan de andere kant was het ons nu wel gelukt om een (uiterst simpel)3d model in 
xna in te laden, dat gaf ons gelukkig wat meer hoop en opties. 
Op dat moment (begin week 5) hebben we de stoute schoenen aangetrokken en 
besloten om de hele scene vanuit 3dsmax in te gaan laden in XNA. 
“Doen we ff” dacht ik........... uiteindelijk hebben we eind week 6, een klein half uur 
vóór de (door ons gestelde) deadline eindelijk een model in kunnen laden. 
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De redenen dat het zo lang duurde waren o.a: 
onderzoek doen naar hoe je de modellen inlaadt 
verkeerde geometry in het max model (voornamelijk omdat het model niet gebouwd 
is als mesh, moest dit allemaal aangepast worden) 
textures die niet mee werden geëxpoteerd. (voornaamste probleem: baken v/d 
textures) 
Het omzetten naar fbx formaat  
missende paden naar textures (in xna) 
 
De weken die erna volgden ben ik dan ook eigenlijk tot aan het eind van het project 
bezig geweest met het tweaken van het model, en alle bugs eruit aan het halen.  
Dit gebeurde voornamelijk door communicatie met Daniel, over msn, mail, blog en 
telefoon. 
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4.2.6 Hoofdpersoon en Leraar 
 

We hebben een aantal manieren overwogen hoe we onze boodschap het meest 
realistisch over konden brengen. 
De hoofdpersoon moest uit een first-person view weergegeven worden zodat de 
gebruiker vanuit zijn ogen kijkt(of eigenlijk zelf is). Dat was dus aan Daniël om een 
camerastandpunt te kiezen in xna. 
De leraar moest realistisch zijn om in ons concept, om in de art stijl te passen. 
Tekenen viel dus eigenlijk al af, dat zou niet geloofwaardig zijn.  
Daarna hebben we nog gedacht aan een video-opname voor een blue-screen en 
deze dan later te editten in een 3dsmax render van het kantoor. 
Wegens technische redenen(xna kan geen video afspelen) hebben we dit achterwege 
gelaten. 
De beste optie bleek een serie foto's (met dank aan Niek van Ees) die met xna 
ingeladen konden worden door een inventieve oplossing van Daniel. 
 
Door Joeri: 
Ik nam de foto's van de docent. Vanwegen tijd tekort en omdat ik goed te tijd wou 
hebben de foto's te nemen heb ik voorgesteld mijn vader te fotograferen. De setup 
was vrij eenvoudig. Ik heb eerst wat test foto's genomen met mijn vader en de dag 
erna nieuwe foto's gemaakt.  
 
Het was belangrijk dat mijn vader in zijn geheel te zien was en dat we in het spel de 
camera zo hadden staan dat zijn voeten niet te zien waren.  De belichting hebben 
we zo proberen te stellen dat het overeenkwam met de belichting in de kamer. Dit is 
niet helemaal gelukt maar het verschil valt niet erg op.  
 
De schaduw is over gepaint in photoshop en met een lichte transparantie 
geëxporteerd. Dat heb ik zo gedaan zodat de schaduw toch op het bureau leek te 
vallen. Het eind resultaat vind ik er redelijk uit zien. Hoewel niet helemaal correct.  
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4.2.7 Grafisch ontwerp: 

Door Andrea de Vries 
In het spel zelf krijg je een pop-up als je klikt op de exit deur. Daar moet de speler 
kiezen of hij wil opgeven of niet. Deze pop-up moet zo weinig mogelijk afleiden van 
het echte spel. Het moet daarom simpel zijn en bij de stijl van de rest van het spel 
passen. Daarom hebben we ervoor gekozen om een enigszins transparant vlak te 
nemen (zodat de achtergrond nog te zien is) met daaroverheen de tekst: “wil je 
opgeven?” en de opties “Ja” of “Nee”. We hebben er niet voor gekozen om hier echt 
buttons voor te gebruiken omdat dat een te groot contrast zou zijn met het spel. 
Echter zit die button wel in de minigame. De minigame is echter een spel wat op de 
computer speelt en daarom buttons kan hebben (zoals op een computer). Ook valt 
het beter op dat je op die button kan klikken met alle andere vlakken en kleuren die 
in het scherm staan. In de pop-up bij de exit deur hoeft die extra duidelijkheid niet 
omdat de pop-up al verschijnt in het vlak en het logisch is dat je op “Ja” of “Nee” 
kan klikken.  
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4.3 Technisch Document ‐ Daniël Harmsen  
Developer. 
 

4.3.1 Lijst van toegepaste functionaliteit: 

 - Drag en drop objecten 
 - Click functionaliteit in een drietal 3d models 
 - 1st person camera 
 - Een aantal vaste camera posities, met mogelijkheid tot clicken naar de volgende 
 - Een Quad in 3d ruimte met een animatie. 
 

Drag en drop  
is de basis voor de minigames die in ons spel te vinden zijn, en ik dacht dat dit net 
zo makkelijk te programmeren zou zijn als in Actionscript 2. Dit viel echter vies 
tegen toen bleek dat objecten hier niet standaard een “StartDrag” en “StopDrag” 
eigenschap hebben, en dat je dus zelf een oplossing moest zoeken. 
 
De manier waarin het nu gedaan wordt is dat elk plaatje dat drag-able is, ook een 
(onzichtbare) rectangle om het plaatje heeft getekend. Ook om de muis zit een 
onzichtbare rectangle. Elke update cyclus wordt er gekeken of de muis wordt 
ingedrukt en vastgehouden. Zo ja, dan wordt gekeken of de rectangle om de muis in 
contact staat met 1 van de rectangles van de plaatjes. Zo ja, dan wordt de muis op 
“bezet” gezet zodat hij niet meer objecten kan pakken, en worden de coördinaten 
van het plaatje gelijkgesteld aan de coördinaten van de muis.  Op deze manier 
creëer je een Drag. Een drop hoef je niet te definiëren, omdat zodra je de muis 
loslaat, de allereerste voorwaarde (wordt de muis ingedrukt en vastgehouden?) niet 
meer waar is, en de muis dus ook niet meer checked of hij een rectangle aanklikt. 
 
{pseudo} 
 
Plaatje1 = 2dTexture 
Plaatje2 = 2dTexture 
Plaatje1_rect = new Rectangle (0 , 0, Plaatje1.breedte , Plaatje1.Hoogte) 
Plaatje2_rect = new Rectangle (50 , 0 , Plaatje2.breedte , Plaatje2.Hoogte) 
Mouse_rect = new Rectangle (mouse.X , mouse.Y , mouse.breedte , mouse.hoogte) 
Bool MouseBusy = false; 
 
If (mouse =  ingedrukt) 
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{ 
 If(MouseBusy = false) 
  { 
  If(Mouse_rect.Intersect(Plaatje1_rect) ) 

{ 
  //stel coords van plaatje 1 gelijk aan de muis 
  MouseBusy = true; 
} 
If(Mouse_rect.Intersect(Plaatje2_rect)) 

{ 
  //stel coords van plaatje 2 gelijk aan de muis 
  MouseBusy = true; 
 

} 
} 
} 
Dit zou eigenlijk veel efficiënter zijn in Loopjes. Dan zou ik alle rectangles in een 
Array moeten zetten, en vervolgens als Mouse = ingedrukt, loop door de array heen 
en kijk of er een Intersect true is. Zo ja, pak dat item uit de array en verander zijn 
positie aan de hand van muis coördinaten. Dit is typisch zoiets waar je achterkomt, 
nadat je voor de vierde keer handmatig een rectangle zit uit te typen. Maar omdat ik 
niet erg vertrouwd ben met XNA en efficiënt coderen, zit het in dit project op de 
“lompe” manier in elkaar. 
 

4.3.2 Click functionaliteit in een drietal 3d models 

Met vele, vele lange dagen werk was het uiteindelijk gelukt een 3d model van 
3dsMax in te laden in XNA. Maar nu moest er nog geklikt kunnen worden op 
ruimtes, duren, objecten. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Ik zou elk 
clickable 3d object als een apart model kunnen inladen, en daaromheen een Box 
tekenen, waarmee collitie wordt gedetecteerd, zoals met de plaatjes gebeurd. Of ik 
zou de “Ray” functie in XNA kunnen gebruiken, waarmee je als het ware een lijn 
trekt vanaf je muisklik, de diept in, en het eerste object waarmee hij in aanraking 
komt telt dan als aangeklikt object. Maar omdat onze camera standpunten in het 
spel vast stonden heb ik gekozen voor een derde, en wederom, lompe manier. 
 
De firstperson camera heeft namelijk een aantal variabelen, een x, y en z positie in 
3d ruimte, en daarnaast een Yaw ( horizontale kijkrichting) en Pitch ( verticale 
kijkrichting). Als ik vanuit een bepaalde positie wou dat bijvoorbeeld een deur voor 
me clickable werdt, dan ging ik op deze positie staan, en ging ik met mijn muis op 
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de linker en rechtergrens, en de boven en ondergrens staan, schreef de yaw en pitch 
waardes op op een stukje papier, en schreef dan een stukje code dat zoiets zei als: 
 
{pseudo} 
 
if (roomNumber == 1) 
{ 
 if ( mouse.click == true) 
{ 
 if( cameraYaw > 4 && cameraYaw < 5 && 
  cameraPitch > -1 && cameraPitch < 2) 
 { 
  roomNumber = 2; 
 } 
} 
}  
 
Zit je in kamer één, en wordt de muis ingedrukt? Zo ja, check of de muis tussen een 
bepaalde waarde zit, zowel horizontaal als verticaal. Zo ja, ga naar een andere 
kamer. 
Dit werd aan de speler visueel gemaakt door in de draw methode dezelfde 
coördinaten te gebruiken, en als de muis op deze positie was, de originele muis-
curser te vervangen door een Mouse-Over versie. Dit werkt allemaal prima, maar 
was een enorme bult werk, en veel hardcoding. We hadden 3 models, 7 posities per 
kamer, en ongeveer 2 clickable regionen per positie, maakt 42 regionen om op te 
zoeken en met de hand te definiëren, en dan vervolgens nog eens een keer dubbel 
om de Mouse-Over te laten werken. Het meeste werk was uiteindelijk het steeds 
door de code scrollen op zoek naar de correcte plek om de grenzen in te 
programmeren.  En het was ook erg riskant. Als een camera positie, door wat voor 
reden dan ook, ooit zou veranderen in de Game, dan zouden alle clickbare regionen 
niet meer kloppen. 
 
1st person camera 
Hiervoor heb ik een stukje code van iemand gebruikt dat ik in een tutorial 
tegenkwam op internet. Het bleek een prima code. Het had alleen 1 nadeel, wat ik 
snel verholpen had. In de Yaw namelijk, de variabele die de horizontale kijkhoek 
bepaald, zat geen grens. De waarde voor een complete rotatie zou 6.28 zijn. 
 
(omtrek van een cirkel is radius * 2,* pi. Met een radius van 1, is een complete 
omtrek dus 6.28). 
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Maar wat de code deed was, tijdens een rotatie, als je op 0 begon en naar rechts 
scrollde, en hij kwam bij 6.28, dezelfde positie als 0, dan telde hij vrolijk door. Dus 
bij een aantal rondjes draaien zat je das al snel op + 30 of –30, als je linksom 
draaid. 
Dit had voor de visuals totaal geen effect, want het ziet er perfect uit, maar omdat 
mijn clickable regionen bepaald werden door een bepaalde onder en bovengrens 
van de yaw en pitch, was het zo dat bij een complete rotatie van de camera, alle 
clickable objects niet meer werkten. 
 
Vrij simpel opgelost, een stukje code dat de Yaw en Pitch checked elke update, en 
als het boven de 6.28 komt, reset hem dan naar 0, wat precies dezelfde positie is, 
maar dan 360 graden terug in de tijd. En omdat XNA super snel is valt dit totaal niet 
op. Problem solved. 
 
Een aantal vaste camera posities, met mogelijkheid tot switchen. 
Onze game ging uit van een Myst-achtige stijl, waarin je van camera positie tot 
camera positie gaat door op de richting te klikken waarheen je wilt lopen. 
Dit was allereerst puur een design beslissing, maar werd later ook een technische 
eis, hoe anders kan ik clickbare regionen aangeven als de speler de camera steeds 
vrij kan bewegen, en dus de grenzen van clickable objects nooit gelijk zijn? 
 
De opzet was vrij lomp en omslachtig, maar niet erg moeilijk. Het meeste werk 
bestond uit het rondvliegen in het 3d model om alle coördinaten van clickable 
regionen op te slaan, en dan te linken aan de goede camera posities. De structuur 
was iets als dit: 
 
{Pseudo} 
 
CameraPosition1 = New Vector3(0,100,0) 
CameraPosition1.Yaw = 0.0f; 
CameraPosition1.Pitch = 0.0f; 
 
CameraPosition2= New Vector3(500,100,350) 
CameraPosition2.Yaw = 3.14f; 
CameraPosition2.Pitch = 1.0f; 
 
CameraPosition_and_Lookat  = (CameraPosition1 + CameraPosition1.Yaw + 
CameraPosition1.Pitch) 
 
 
Update Functie 
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{ 
// check verandering van de muis coördinaten en pas daarmee de Yaw + pitch aan 
 
//check RoomNumber 
 //Check Click 
  //Check of Click = in clickable region 
// verander de CameraPosition + Yaw + Pitch afhankelijk van welke Clickable region 
werdt aangeklikt. 
} 
 
Dit systeem werkt prima, al brengt dit wederom een berg werk met zich mee, en een 
grote hoeveelheid hardcoding. Waarschijnlijk was het opslaan van de verschillende 
camera standpunten en bijbehorende Pitches en Yaws in een lijst of een Array 
handiger geweest, en dan vervolgens doorverwijzen naar een plek in die lijst ipv 
alles handmatig uit te typen. 
 
 
Een Quad in 3d ruimte met een animatie. 
We hadden nog één groot probleem, we wilden een geloofwaardige leraar in onze 
game, maar het maken en animeren van een high poly model met bijpassende 
textures was voor onze groep onbegonnen werk, en het zou dan waarschijnlijk nog 
niet reëel uitzien. Het inladen van een Model met een geloofwaardige foto was een 
optie geweest, maar als een model eenmaal in XNA staat kun je niet meer de 
textures aanpassen. Als we dan dus een leraar wilden met een animatie van een 
aantal plaatjes hadden we een berg models moeten maken met ieder één plaatje van 
de leraar erop, en die in een loop achter elkaar laten tekenen. Dit had onze modeller 
een grote hoop werk gegeven, en we wisten van tevoren ook niet eens of XNA het 
trekt als je met hoge snelheid models gaat zitten tekenen. 
 
Maar er is een andere oplossing. Je kunt in XNA  ook rechtstreeks vormen tekenen 
door coördinaten te definiëren en te verbinden.  Simpel gezegd is het precies 
hetzelfde als een model, een berg XYZ coördinaten, samen met Normal- 
coördinaten, die zorgen dat de textures op de goede kant komen. Deze coördinaten 
zet je in een bepaalde volgorde in een array, en vervolgens laat je in een loopje alle 
punten tekenen, en dan een texture ertussen zetten. Het voordeel van deze 
methode is echter dat jij als programmeur bepaald welke texture je erop zet. Een 
vierkant op deze manier tekenen heet een Quad. 
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De volgende zet is dan een loopje te maken die elke paar milliseconde de texture 
van de Quad update uit een berg frames die een animatie vormen, en viola, je hebt 
een animatie. Het is iets dat voor ons project wederom perfect werkt, maar alleen 
omdat het camera standpunt vast staat. Het is een optische illusie. De leraar is plat, 
en het valt gelijk op zodra een stapje in welke richting dan ook wordt gezet. Maar 
zolang de camera stil staat, en de leraar er recht voor, werkt het geweldig. Een 

creatieve oplossing waar ik persoonlijk erg tevreden over ben. 
 

4.3.3 Structuur in de code 

Om heel kort te zijn, mijn code is een enorme troep. Ik heb alles, maar dan ook 
alles, rechtstreeks in de GameClass geprogrammeerd. Reden is omdat mijn hoofd 
nog niet gewend is om zo abstract te denken in classes. Meestal heb ik wel een 
alarm belletje dat afgaat in mijn hoofd als ik iets voor de derde keer copy-paste, 
maar om het dat extern te maken zie ik dan als iets waar veel mis kan gaan, en doe 
ik liever niet midden in een project. 
 
Als ik nu terugkijk naar het monster dat ik gecreëerd heb is het wel zo dat ik enorm 
veel methodes zie hoe het beter kan, en het is iets waar ik me in de vakantie ook op 
wil storten, eventueel via de ISA. Drag en drop zou een aparte class kunnen worden, 
die automatisch rectangles creëert in een array, zodat de 1000 regels die nu de drag 
en drop regelen kunnen worden gereduceerd tot een fractie.  
 
Ik zou een class kunnen maken die nieuwe camera’s genereert, ik zou een class 
kunnen maken van een model, zodat ik niet drie keer hetzelfde zit te programmeren 
voor elke ruimte. De leraar zou een subclass kunnen worden van een classe 
waarmee ik veel makkelijker animaties en plaatjes op quads laat tekenen. Het is een 
verbeter punt dat ik zeker wil gaan aanpakken. 
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4.4 Audio in de ride ‐ Joeri van Ees 
 

Omdat onze ride erg om het gevoel ging dat je er van kreeg is er wat meer aandacht 
aan de audio besteed dan in voorgaande projecten. Hoewel we nog geen eigen 
nummers gemaakt hebben is er zorgvuldig gezocht naar muziek op het net en in de 
leden hun muziek lijsten die bij het gevoel pasten.  
 
Mood 1: Bonobo – the plug: 
We hadden voor de eerste sfeer een nummer nodig dat neutraal klonk. Niet te 
opzwepend maar ook niet depri. Uiteindelijk vonden we  dit nummer van bonobo 
het geschikst. 
 
Mood 2: Kevin MacLeod - Quins song:  
We hadden een nummer nodig dat wel teleurstelling opwekte maar nog niet echt 
depressie. Dit bleek lastig te zijn omdat veel muziek veel overdrevener was. Andere 
muziek bleek weer te filmisch. Uiteindelijk vonden we dit nummer het geschikst.  
Het nummer valt onder de None Commercial Creative Commons License en  is 
gedownload van: www.incompetech.com. 
 
Mood 3:  Kevin MacLeod -  Awkward Meeting: 
Origineel gebruikte we hier een wat donkerder nummer voor. Uiteindelijk hebben we 
toch gekozen voor een wat ongemakkelijker, depressiever nummer. Dit nummer was 
lastig te vinden omdat veel muziek meer neer kwam op angst dan op teleurstelling 
en irritatie.  
Het nummer valt onder de None Commercial Creative Commons License en  is 
gedownload van: www.incompetech.com. 
 
Good ending: Chumbawamba – I get knocked down: 
Toen we moisten besluiten hoe de ride eindigde zijn we hier op gekomen. Dit 
nummer verteld eigenlijk precies waar de ride om draait. Het is een lekker 
opzwepend nummer waar de speler zich opgelucht, en trots moet voelen. Het 
nummer moet een wauw gevoel geven.  
 
Bad Ending: Kevin MacLeod – One of them: 
Na een evil lach van mij vader start een rustige opbouw dat al snel naar een hevig 
nummer gaat en uiteindelijk naar een rustig einde gaat. De speler moet hierdoor 
beseffen wat voor fout hij zij begaan heeft en dat opgeven geen oplossing is. Het 
was tricky om hiervoor de goede muziek te vinden. Veel game over nummers zijn te 
typisch game over en veel horror muziek was te over de top.  
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Het nummer valt onder de None Commercial Creative Commons License en  is 
gedownload van: www.incompetech.com. 
 
Voice recording: 
Voor de stemmen van de docent was origineel het plan om een docent op school op 
te nemen. We zouden hiervoor de geluid studio op school gebruiken. Toen de 
deadline er echter aan begon te komen heb ik toch maar voorgesteld mijn vader te 
laten inspreken. Dan zou ik het rustig op een avond met mijn vader kunnen doen.  
 
Dit is allemaal vrij goed gegaan. Helaas was de akoestiek van de ruimte niet 
helemaal fantastisch. Daarom heb ik er een noise filter over heen moeten gooien.  
 
De stemmen zijn verdeeld in scènes. Dit was gedaan zodat de programmeur maar 3 
stembestanden hoefde in te laden en alles goed op elkaar afgestemd was.  
 
Overall is het geluid prima gelukt. De stemmen waren helaas achteraf gezien een 
beetje te theatraal ingesproken. Dit is echter wel erg lastig om meteen goed te 
krijgen.  
 
Een domme fout die ik heb gemaakt is dat alle audio die ik opnieuw geknipt heb als 
stereo bestand heb opgeslagen.  
 
Voor het knippen heb ik  de volgende software gebruikt: 
NCH Wavepad Audio Editor 
NCH MixPad Audio Editor 
 
Deze software is gratis. 
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5. Fase 3: Implement/ Learn 

5.1 Evaluatie final concept en prototype 

5.1.1 Usability Tests 

Andrea de Vries - Designer 
 
Om ons spel te testen en te kijken waar de verbeterpunten liggen hebben we 
usability tests uitgevoerd. We hebben hierbij het volgende protocol aangehouden: 
 
Het spelconcept 
Korte samenvatting van ons concept: 

Je begint het spel achter de computer waar je een minigame speelt. In de 
minigame creëer je je eigen portfolio site door website elementen in een 
browser veld te slepen. Als je daar mee klaar bent, klik je op verstuur naar 
docent’ en kun je het lokaal verlaten. Je gaat nu door een gang, naar het 
lokaal van de docent. Als je daar aankomt laat je het concept zien maar wijst 
de docent je idee af. Dit willen we weergeven door een verandering in 
kleuren, licht en geluid. Vervolgens ga je weer terug naar de gang en kun je 
ervoor kiezen om weg te gaan of door te gaan en te werken aan een nieuw 
idee. Als je kiest voor de snelle uitweg verlies je het spel. Als je besluit door 
te gaan zul je het traject nog een aantal maal doorlopen waarbij je steeds 
wordt afgewezen en de sfeer dus ook grimmiger wordt. Als je uiteindelijk 
doorzet zul je beloond worden.  

 
Doelgroep 
De doelgroep van ons spel is in eerste instantie studenten en aankomend studenten 
van Game Design. Echter kan ons spel ook interessant zijn voor studenten die een 
andere studie doen omdat het spel gaat om afwijzing en doorzettingsvermogen. 
Ook houden we er rekening mee dat het spel door ouders van aankomend 
studenten kan worden gespeeld.  
Een aantal eigenschappen van studenten en aankomend studenten Game Design: 
Ze hebben ervaring met games; 
Ze zijn waarschijnlijk tussen de 16 en 30 jaar; 
Ze hebben verstand van computers en de interactie die daarbij komt kijken; 
Binnen deze groep kunnen ook personen zitten die bijvoorbeeld doof zijn of 
gehandicapt.  
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Omgeving 
Voor het laten testen van ons spel hebben we alleen een computer nodig 
(beeldscherm, pc en muis). Die computer moet op een tafel staan met voorkeur voor 
een stoel maar de computer kan ook op een wat hogere tafel staan zodat mensen er 
bij kunnen staan. Er zijn daarnaast geen andere attributen nodig om ons spel te 
testen. Verder zou het voor ons spel fijn zijn als de speler in een enigszins rustige 
ruimte zit en dus niet af wordt geleid door andere mensen of door mensen die 
zeggen hoe hij het moet spelen. Als er te veel afleiding is zal de speler ons spel niet 
intens genoeg spelen.  
 
Wat willen we weten? 
Hoe wordt het spel gespeeld: geven mensen snel op? Gaan mensen snel door naar 
het einde? Wat is de verhouding daartussen? Is het verschil in sfeer duidelijk? Is het 
spel uitgebreid genoeg? Is het spel in zijn geheel duidelijk (wij hebben geen 
instructies)? Dit vragen wij omdat we er vanuit gaan dat ons spel zo simpel is dat 
instructies niet nodig zijn (het spel is alleen point and click en door kleurverloop van 
de Mouse pointer is interactie waarschijnlijk ook logisch. Ook willen we geen 
instructies toevoegen omdat dat voor ons het realistische van het spel weg haalt en 
we willen het spel zo simpel mogelijk houden. Echter willen we bij testen dus wel 
kijken of het inderdaad duidelijk genoeg is.  
 
Hoe testen we dit? 
De beste manier om achter de antwoorden op deze vragen te komen is om de 
gebruiker na het testen van ons spel te interviewen en hem of haar dit letterlijk te 
vragen. We willen namelijk niet midden in het spel iemand storen omdat hij of zij 
dan uit het verhaal gaat.  
We zullen wel van de gebruiker foto’s en eventueel filmmateriaal maken om 
bepaalde reacties vast te kunnen leggen, bijvoorbeeld als de gebruiker van dingen 
schrikt.  
Ook is het nuttig voor ons om te kijken wat de gebruiker precies op het scherm doet 
(en dan verder niks zeggen of doen) om te zien of hij over bepaalde stukken van het 
spel heel lang of kort doet, of de gebruiker dingen niet snapt of überhaupt dingen 
doet of aanklikt wat niet zou moeten.  
 
Hoe lang testen we? 
We hebben een uur om mensen ons spel te laten testen. We willen zoveel mogelijk 
mensen laten testen dus is het belangrijk dat we een bepaalde tijd aanhouden per 
persoon. We verwachten dat de minigames wellicht veel tijd gaan kosten, dat 
mensen daar wat langer mee bezig zijn. Daarom stellen we een maximum tijd per 
minigame. Dit geldt echter alleen voor het testen van het spel: als iemand ons spel 
‘normaal’ zou spelen zit er geen maximum tijd aan welk deel dan ook. Het is lastig 
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te zeggen hoe lang het spel precies duurt omdat sommige mensen het snel zullen 
doorlopen en anderen zullen meer tijd nemen voor bijvoorbeeld de minigame en het 
rondkijken. Waarschijnlijk ligt de tijd rond de 3 minuten voor het hele spel.  
Wij houden aan: mochten mensen langer dan 2 minuten bezig zijn met de 
minigame, kappen we dit af. In totaal zijn mensen dan maximaal 6 minuten bezig 
met de minigame en is er samen met de rest van het spel nog genoeg tijd over om 
meerdere mensen in het uur te laten testen.  
 
Hints? 
Bij de minigame als mensen er echt niet uit komen kunnen we de hint geven om te 
zeggen dat je blokken moet verslepen in het browser veld om zo een eigen website 
te maken.  
Als mensen de interactie niet snappen mogen we de hint geven dat de muis 
aangeeft met verandering van kleur waar je op kunt klikken.  
 
Verder tijdens het testen: niks zeggen, alleen observaties opschrijven en 
foto’s/video’s maken.  
Als speler langer dan 2 minuten bezig is met één van de minigames: afkappen 



 

HKU – USAT – GDD1 - Going for a Ride – Groep 23 – Projectverslag | 85 
 

Protocol tijdens het spelen 
Maak zoveel mogelijk foto’s & video’s! 
 
Hoe lang is de gebruiker ongeveer bezig met de eerste minigame? 

□ Gebruiker klikt gelijk op “verstuur naar docent” 
□ Gebruiker speelt het vluchtig (besteed er weinig tijd aan) 
□ Gebruiker neemt de tijd om in één keer iets neer te zetten 
□ Gebruiker doet het rustig aan en veranderd van blokken 
□ Gebruiker snapt het niet (waarom niet: 

…………………………………………………………….) 
 
Hoe lang is de gebruiker ongeveer bezig met de tweede minigame? 

□ Gebruiker klikt gelijk op “verstuur naar docent” 
□ Gebruiker speelt het vluchtig (besteed er weinig tijd aan) 
□ Gebruiker neemt de tijd om in één keer iets neer te zetten 
□ Gebruiker doet het rustig aan en veranderd van blokken 
□ Gebruiker snapt het niet (waarom niet: 

…………………………………………………………….) 
 
Hoe lang is de gebruiker ongeveer bezig met de derde minigame? 

□ Gebruiker klikt gelijk op “verstuur naar docent” 
□ Gebruiker speelt het vluchtig (besteed er weinig tijd aan) 
□ Gebruiker neemt de tijd om in één keer iets neer te zetten 
□ Gebruiker doet het rustig aan en veranderd van blokken 
□ Gebruiker snapt het niet (waarom niet: 

…………………………………………………………….) 
 
Wanneer stopte de speler met spelen? 

□ Hij/zij stopte zelf middenin het spel. 
□ Hij/zij ging weg via een exit bij het ….e concept. (vul in) 
□ Hij/zij heeft het hele spel juist uitgespeeld. 

 
Ruimte voor opvallende punten of opmerkingen:  
Bijv: Wordt er maar ‘rond geklikt’ in verwarring? Duren sommige dingen opvallend lang? Loopt de speler vast? Toont 
de speler emoties: boos/verdrietig/bang/geïrriteerd? 
………………………………………………..………………………..………………………..………
………………..……………………....………………………………………………..………………
………..………………………..………………………..……………………....………………………
………………………..………………………..………………………..………………………..……
………………....………………………………………………..………………………..……………
…………..………………………..…………… 
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Protocol na het spelen 
 
Leeftijd:………………………………. 
Geslacht:……………………………… 
Studie/Werk: ………………………. 
 
Bij de schaalverdelingen geldt: 
1 = helemaal niet 
2 = niet 
3 = neutraal 
4 = wel 
5 = helemaal wel  
 
Wat vond je van het spel? 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………..…………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hoe interessant vond je het spel? 

1 2 3 4 5 
 
Hoe leerzaam vond je het spel? 

1 2 3 4 5 
 
Had je in het spel het gevoel dat je op wilde geven? Zo ja: wanneer en waarom kreeg 
je dat gevoel? 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………..…………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Als de speler voor de exit koos: Waarom heb je opgegeven? 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………..…………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hoe vond je het dat je portfolio-concept de eerste keer werd afgewezen? 

1 2 3 4 5 
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Helemaal niet 
erg 

Niet erg Neutraal  Erg  Heel erg 

 
Hoe vond je het dat je portfolio-concept de tweede keer werd afgewezen? 

1 2 3 4 5 

Helemaal niet 
erg 

Niet erg Neutraal  Erg  Heel erg 

 
Hoe fijn vond je het dat je portfolio-concept de derde keer werd goedgekeurd? 

1 2 3 4 5 
 
Draagt de sfeer van het spel (de kleuren, donker/licht) bij aan de ervaring? 

1 2 3 4 5 
 
Vind je de muziek overeenkomen met de mood waar je op dat moment in zat? 

1 2 3 4 5 
 
Was de exit optie verleidelijk in het spel? 

1 2 3 4 5 
 
Kwam je in het spel onverwacht gedrag tegen? Of: zitten er fouten in het spel? 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………..…………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Was het tempo van het spel goed?  

1 2 3 4 5 

Veel te 
langzaam 

Langzaam Goed Te snel Veel te snel 

 
Werd het spel snel voorspelbaar en zo ja: was dat erg? 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………..…………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Uiteindelijk hebben we bij 10 gebruikers dit protocol gebruikt en om hun mening 
gevraagd. Bij het uitvoeren van usability tests kwamen een aantal punten naar 
voren: 
 

• Sommige mensen snappen de minigame niet, vaak wel bij de 2e of 3e keer. 
• Veel spelers klikken op de docent als ze daar binnenkomen om te kijken of je 

dan nog wat moet doen. 
• Bij het beginnen van het spel is het nog niet duidelijk wat de bedoeling is en 

waar je op moet klikken, vaak wordt er dus op van alles geklikt totdat 
mensen doorhebben dat er een Mouse-over in het spel zit en je op maar een 
aantal dingen kan klikken.  

• Het spel wordt wel interessant, leerzaam en leuk gevonden 
• De afwijzing van de concepten wordt niet als erg ervaren, mensen vinden het 

juist helemaal niet erg. Wel is het zo dat ze het fijn vinden als het concept 
wordt goedgekeurd.  

• De sfeer en muziek draagt goed bij aan de ervaring. Echter word het 
donkerder worden van de kleuren gezien als dat het nacht wordt (wij hadden 
hiermee aan willen tonen dat je je depressiever voelt, niet zozeer dat de tijd 
verstrijkt).  

• Het is niet duidelijk dat de exit aantrekkelijker wordt. De spelers gaan daar 
ook helemaal niet heen. Misschien alleen de 1e keer om te kijken wat het is 
maar daarna wordt er geen aandacht meer aan besteedt.  

• Na de 2e afwijzing raken de meeste spelers zo gemotiveerd dat de exit niet 
meer voor ze bestaat. Ze gaan er vandoor met een houding van en nou zal ik 
je laten zien dat het wel goed gekeurd wordt. 

 

Verbeterpunten 
Ook aan de hand van de usability test zijn er een aantal verbeterpunten aan ons spel 
te vinden: 
 
Minigame 
De minigame moet een stuk duidelijker. Dit is op een simpele manier op te lossen 
door het broswer veld meer te laten opvallen en in het midden te zetten met de 
verschillende blokken eromheen. Echter is dit wellicht niet duidelijk genoeg. Mensen 
denken ook vaak dat het een puzzel is waarbij ze verschillende stijlen bij elkaar 
moeten krijgen en ze halen de rest van de blokken uit het scherm.  
 
Bij de minigame is het ook zo dat de websiteblokken steeds ‘mooier’ en meer 
worden. Dit gaat echter in tegen het principe van ontwerpen: eerst heb je veel keus 
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uit minder mooie dingen, daarna ga je hier verder op in en krijg je mooiere 
producten maar wel met minder keus. Dit zouden we dus om kunnen draaien.  
 
Interactie 
De mogelijke interactie is in het spel nog niet duidelijk genoeg. De Mouse-cursor 
moet en kan duidelijker, het valt niet genoeg op dat hij van zwart naar grijs gaat 
wanneer je ergens op kan klikken. Hij kan bijvoorbeeld groter waarbij de cursor ook 
van vorm veranderd in plaats van alleen van kleur. Verder kan er een glow worden 
toegevoegd aan de objecten die je kunt aanklikken zodat die meer opvallen 
(eventueel kan dit ook knipperen).  
 
In de docentenkamer kan het feit dat je nergens op kan klikken duidelijker worden 
gemaakt door de hele cursor weg te halen. Zo zullen mensen waarschijnlijk niet 
meer op de docent klikken bij binnenkomst.  
 
Sfeer 
In het spel is het zo dat bij elke afwijzing de kleuren donkerder worden. Wij wilden 
daarmee de depressie en verdriet/angst laten zien omdat je idee is afgewezen. 
Echter zien de spelers dit als de tijd die verstrijkt alsof het nacht wordt. Op zich is 
dat niet slecht omdat je daarbij het idee krijgt dat je er lang over doet om opnieuw 
met een idee te komen. Ons doel wordt alleen niet bereikt. We wilden in eerste 
instantie ook dat er vreemde vervormingen op zouden treden in het model waardoor 
het beeld nog grimmiger werd maar dit was moeilijk te realiseren. In een volgende 
versie van ons spel zouden we dat wel kunnen toevoegen.  
 
Exit 
De nooduitgang, de mogelijkheid om op te geven, is bij het testen van het spel 
nooit gebruikt. Geen enkele speler heeft ervoor gekozen om op te geven in plaats 
van door te gaan. Aan de ene kant is dat positief maar aan de andere kant is het een 
indicatie dat de uitgang niet genoeg opvalt of dat we niet genoeg irritatie opwekken 
bij de speler. Omdat ons spel zo snel gaat is het makkelijk om nog even die paar 
klikjes te maken naar de docent om te kijken wat hij zegt. We zouden dit kunnen 
oplossen door het spel in zijn geheel langer te maken: de minigame wordt dan 
bijvoorbeeld ingewikkelder waardoor de speler daar langer mee bezig is en minder 
zin heeft om na een afwijzing daar weer aan te moeten zitten. Ook kan het aantal 
afwijzingen groter worden waardoor je ook weer meer irritatie opwekt en de speler 
misschien aan opgeven denkt.  
 
Behaalde punten 
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De voorwaarden vanuit de opdracht zijn naar onze mening prima gelukt. De ride 
duurt meer dan 2 minuten, hebben te maken met de HKU, geeft een gevoel mee, en 
is bedoelt voor aankomende studenten. 
 
Daarnaast is het niet alleen geschikt voor studenten, maar wellicht ook voor 
ouderen die met hun meegaan, en daarnaast wellicht een spiegel voor leraren hier 
aan de HKU. 
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5.2 Evaluatie proces 

5.2.1 Individuele PMI's 

5.2.1.1 Persoonlijke evaluatie + PMI Wesley Schouten  

Inleiding 
Project 'going for a ride' begon vrij mysterieus. De enige informatie die we hadden, 
was dat het project erg 'vet' ging worden. Halverwege België kregen we dan eindelijk 
wat meer info.  
We waren op weg naar Parijs waar we een aantal opdrachten moesten maken.  
De volgende dag zouden we dan naar disneyland gaan. 
Na daar ook een aantal opdrachten te hebben gemaakt, werd het doel van het 
project steeds duidelijker. 
 
“Mensen de ervaring van een ride meegeven”. Dit aan de hand van een aantal 
richtlijnen. 
 
Onderzoek 
De eerste twee weken op school verliepen niet zo vlot. We zijn een aantal keer 
sporadisch bij elkaar gekomen, en waren vooral bezig met wat er nu precies de 
bedoeling moest zijn van een ride. 
Dit zorgde voor enige frustratie aan mijn kant. Gelukkig is dit snel opgelost en 
hadden we na de  eerste 2 weken duidelijke afspraken staan.  
We hadden moeite met het bedenken van een (goed) concept, mede omdat het team 
zo divers was. 
 
Nadat het (uiteindelijke) concept geopperd werd was eigenlijk iedereen in het team 
er een beetje sceptisch over. “gaat dit wel lukken?”, “Komt het idee over?” Dat waren 
de vragen waar we eerst een antwoord op wilden.  
Nadat Daniel in flash een eerste static animatic had gerealiseerd, kregen we een 
duidelijker beeld van wat we wilden weergeven. “Dit gaat lukken” dachten we. 
 
Ik heb zelf enorme moeite gehad met het proberen weergeven van gevoelens. 
Dit was al zo vanaf het moment dat ons idee vast stond. Dit was mijn eerste project 
als artist en ik had werkelijk géén idee waar ik moest beginnen. 
Na het maken van de moodboards kwam ik erachter dat we als team nog niet echt 
op dezelfde lijn zaten. De moodboards verschilden erg van elkaar, maar dat is 
eigenlijk wel logisch. Iedereen voelt en ziet dingen anders. 
 



 

 HKU – USAT – GDD1 - Going for a Ride – Groep 23 – Projectverslag | 92 
  

Om meer vat op de zaak te krijgen hebben we toen een enquete opgesteld. Hieruit 
bleek dat onze vooroordelen en aannames eigenlijk allemaal bevestigd werden. 
Dat gaf mij de mogelijkheid om mijn eigen gevoel als leidraad in de art te 
gebruiken.  
 
Uitvoering 
Het modelleren van de verschillende ruimtes ging me goed af. De modellen kon ik 
baseren op de tekeningen van Daniel, en daarna weer besproken met de 
groepsleden. 
We hebben 101 verschillende vormen besproken van hoe we de art zouden 
implementeren. 
Dit proces verliep een beetje met trial en error. 
Ik had wel van te voren een beetje een idee van wat zou gaan werken en wat 
niet(bijv: geen getekende personages bij een strakke 3d omgeving). 
Er is ongelooflijk veel tijd in gaan zitten, en ik bespreek dan ook niet alle opties die 
we geprobeerd hebben.  
Ik denk dat de manier waarop we ons project nu hebben gerealiseerd, ook 
uiteindelijk de meest geloofwaardige zou zijn. 
De weg om tot het eindproduct te komen had ik zeer zeker anders gedaan. 
Verbeterpunten zijn : 
      –    Beter het model voorbereiden/maken (als mesh) 
      –    Teamleden meer up-to-date houden 
Het gevoel versterken dat de moods echt veranderen, uit de usability tests bleek dat 
mensen dachten dat het avond werd , in plaats van dat de gemoedstoestand 
veranderd. 
Mogelijke nieuwe oplossingen eerder onderzoeken. 
Meer aandacht besteden aan de textures. 
 

PMI Wesley Schouten 
 
Pluspunten: 

• Een product dat af is. 
• Bijna alle designvoorwaarden(zowel van school als zelf gestelde 

designvoorwaarden) zitten erin. 
• Gigantisch veel geleerd, met als belangrijkste hoe een 3d artist de modelllen 

en textures voor een game moet aanleveren. 
• Een goede samenwerking met de overige teamleden.  

 
Minpunten: 
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• Een groot deel van de gebruikers gaf aan dat ze de moodveranderingen 
aanzagen voor het verstrijken van tijd. 

• Ik heb niet alles in de ride gekregen waar ik op hoopte. Zo veranderen de 
textures van de schilderijen en posters nog niet bij de veranderingen van de 
moods. 

 
Interessante punten: 

• In 8 weken tijd, zonder ervaring met z'n vieren toch wat neer weten te zetten. 
• Veel te weten gekomen over opties in 3ds max en plug-ins waarvan ik nog 

nooit had gehoord. 
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5.2.1.2 PMI Andrea de Vries 
 

Pluspunten 
• Ik heb verschillende keren in het project de rol van projectleider 

overgenomen. Joeri was er soms niet en toen heb ik zijn taak op me 
genomen. Ik denk ook dat ik op een andere manier projectleider ben dan 
Joeri, ik wil graag deadlines zien en datums geven waarop dingen af zijn, dat 
heb ik bij Joeri te weinig gezien.  

• Ik was in dit project misschien een soort allrounder: ik heb dus projectleider 
taken soms overgenomen, ik was designer en heb onderzoeksverslagen 
geschreven maar ook heb ik wat art dingen gedaan. Het is me goed bevallen 
om dit te doen.  

 
Minpunten 

• Het was niet heel erg duidelijk wat mijn rol als designer was. Iedereen was op 
het begin een beetje designer omdat we over het concept nadachten. Later is 
mijn exacte taak niet heel duidelijk geweest. Ik heb wel veel 
(onderzoeks)verslagen geschreven en het concept op papier gezet. 

• Ik heb er voor gekozen om niet de Developer-rol aan te nemen. Dat wilde ik 
in eerste instantie wel gaan doen omdat ik daar meer over wilde leren maar ik 
vond het toch te lastig. Hopelijk kan ik in de vakantie mijn programmeer 
skills wat opkrikken zodat ik bij een volgend project wel kan proberen om 
Developer te zijn.  

 
Interessante Punten 

• Ik was bang dat de meetings bij dit project niet goed zouden gaan omdat we 
die niet allemaal vooruit hadden gepland. Dit had ik bij het vorige project als 
projectleider wel allemaal vastgesteld maar omdat sommigen die data niet in 
de agenda hadden staan werkte dat niet altijd vlekkeloos. Bij dit project ging 
dat anders: we bepaalden bij de meeting wanneer de volgende meeting zou 
zijn en eigenlijk werkte dat prima. We hebben ook veel meer bijeekomsten 
gehad en die duurde langer dan de meetings in het vorige project. 

• Het werken met een blog is echt ideaal. Ik had het nog nooit gedaan en had 
er dus mijn twijfels bij maar het is veel makkelijker dan alles via de mail 
versturen. Via het blog ziet iedereen het en kan er gereageerd worden, alles 
staat overzichtelijk in de tijd en je hoeft geen mails door te spitten om een 
bepaald iets te vinden. Echt super.  
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5.2.1.3 Persoonlijke evaluatie + PMI Daniël Harmsen 
 

De voorwaarden vanuit de opdracht zijn naar mijn mening prima gelukt. De ride 
duurt meer dan 2 minuten, hebben te maken met de HKU, geeft een gevoel mee, en 
is bedoelt voor aankomende studenten. 
 
Daarnaast is het niet alleen geschikt voor studenten, maar wellicht ook voor 
ouderen die met hun meegaan, en daarnaast wellicht een spiegel voor leraren hier 
aan de HKU. 
 
Onze persoonlijke voorwaarden zijn deels gelukt, zo bleek na de laatste usability 
tests. We hadden ten eerste als voorwaarde dat het spel intuïtief aanvoelde en 
zonder uitleg te spelen was. Special met dat in ons achterhoofd hebben we ervoor 
gekozen de functionaliteit tot de muis te beperken, en de speler alle tijd te geven 
door het spel te navigeren. Maar het bleek niet duidelijk genoeg. Tijdens de tests 
hebben we gezien dat mensen via het toetsenbord probeerde te lopen, wild in het 
rond klikte, en niet begrepen wat de bedoeling was. We hadden om duidelijk te 
maken dat je ergens kon klikken, een mouse-over effect gemaakt met een grijze 
kleur, ten opzichte van een zwarte muis. Maar dit viel soms totaal niet op, omdat de 
speler te snel rondkeek en de verandering niet opmerkte.  
 
Tweede wat we wilde bereiken was een gevoel van frustratie en ook depressie 
meegeven na de eerste twee afwijzingen. Dit lukte deels. We hebben uit de testen 
terug gekregen dat de tweede afwijzing erger was dan de eerste, dat de uiteindelijke 
goedkeuring als erg positief werd ervaren, en dat ook frustratie wel werd gevoelt. 
Jammer is alleen de mate waarin. De eerste concept afwijzing werd over het 
algemeen ervaren als totaal niet erg. Ik denk persoonlijk dat het komt omdat de 
persoon niet genoeg een binding voelt met het gene dat hij gemaakt heeft in de 
minigame. Ik denk dat als de minigame écht een game was geweest, en dat het 
enige moeite had gekost een concept daadwerkelijk te maken, dat het dan een 
versterkt gevoel zou hebben. Ook had er meer uitleg gemogen bij het maken van 
het concept. We hebben werkelijk onverwachte reacties van mensen gezien. Mensen 
die de minigame negeerden en oversloegen, mensen die alle blokjes op één berg 
sleepten, mensen die alle blokjes uit het veld sleepten, mensen die kleur bij kleur 
zochten. Allemaal dingen die in ons spel eigenlijk totaal geen invloed hebben op de 
uitkomst van het spel. De tweede en derde keer was dit echter wel weer herkenbaar 
en was de verwarring grotendeels weg. 
 
Een visueel doel was om de exit steeds aantrekkelijker te maken in onze game, en 
daarmee de verleiding hem te gebruiken te vergroten. Dit is naar mijn mening niet 
voldoende tot zijn recht gekomen. De meeste mensen klikten er wel op ergens in 
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het spel, maar puur omdat ze dachten dat er buiten meer was. En klikten vervolgens 
op doorgaan. Er was iemand bij die de exit totaal niet was opgevallen, het hele spel 
niet. De meeste mensen waardeerden wel dat er een mogelijk was om te stoppen, 
maar overwogen hem niet. Dat verteld mij dat we hem nog aanlokkelijker hadden 
mogen maken. 
 
Een persoonlijk doel van mij als programmeur om beter te worden in wat ik doe is 
wel degelijk gelukt, ik ben oprecht trots op mezelf dat ik dit product heb neergezet. 
Het is niet perfect, en niet vrij van bugs, maar werken doet hij. 
Het laatste doel voor ons als groep was wel dat het verhaal duidelijk was, dat 
afwijzing rot voelt, maar dat je met doorzetten uiteindelijk slaagt. Dit is in onze 
ogen goed gelukt.  
 
 
Pluspunten: 

• Ik ben er compleet voor gegaan dit project, vanaf begin tot het einde keihard 
gewerkt. Het heeft geleid tot weinig slaap in de deze gehele periode, maar 
gezien het eindproduct was dat het dik waard. 

• Enorm veel geleerd op programmeer gebied, letterlijk meer dan honderd uur 
besteed aan research naar XNA en C++. Blij dat toch uiteindelijk de sprong 
naar volledig 3d is gemaakt. Ook dingen geleerd uit mislukte prototypes op 
programmeer gebied. 

• Het maken van schetsen en storyboards door mij en ook Andrea heeft veel 
dingen verhelderd voor de groep. 

• Veel geleerd van de samenwerking met Wesley, de 3d Artist. Ook vaak over 
zijn schouder meegekeken, zodat ik nu ook weet hoe je models moet 
exporteren voor XNA. Uiteindelijk zijn het toch de artist en de programmeur 
die het leeuwendeel van de productie doen, en werken op onbekend terrein 
was leerzaam. 

• Dit was het eerste project waar redelijk concrete naamgeving regels voor 
bestanden werd gebruikt. Ik kreeg van Andrea plaatjes, van Wesley models en 
Textures, en ook van Joeri plaatjes en geluid. Maar de namen waren handig 
bedacht, zodat programmeren van nieuwe objecten snel verliep.  

 
Minpunten: 

• Door de complete focus op het project is ander huiswerk eronder gaan lijden. 
Waardoor ik daar een achterstand opliep. 

• Ik dacht in het begin te moeilijk over het programmeren in XNA. Ik maakte 
prototypes in Flash omdat ik daar vertrouwd mee was en begon daarom wat 
later aan XNA, wat niet had gehoeven. 
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• Ik dacht soms ook weer te makkelijk over programmeren in XNA, ik ging 
ervan uit dat dingen die in Actionscript werkten ook in XNA zouden werken, 
wat niet altijd waar was, en daarom extra werk koste. 

• Mede daardoor ben ik soms ook misleidend geweest tegen de groep als het 
om de techniek gaat. Ik hoor mezelf nog zo zeggen: “oh drag en drop, dat 
heb ik ook bij medical gedaan, dat doe ik wel even.” Terwijl ik dat enorm 
onderschatte in XNA. 

• Mijn Code is een bende. Het werkt, maar het is totaal niet efficiënt en ronduit 
lomp. Daar moet ik mee oppassen de volgende keer, het kost nu veel tijd 
kleine aanpassingen te maken, terwijl dat onnodig is. 

 

Interessante Punten: 
• Het blog was wederom geweldig als communicatiemiddel en verzamelpunt 

van al ons werk. Meerdere keren per dag werd het gebruikt. Ik denk niet dat 
ik nooit een project zonder blog meer zal hebben. 

• De meetings waren echt te lang in sommige gevallen. Mijn voornemen is om 
in volgende projecten de meetings kort en krachtig te houden. 

 
 

5.2.1.4 PMI Joeri van Ees 

 
Plus punten: 

• Voor de eerste keer sinds ik games design studeer heb ik met een groep  spel 
neergezet wat volgens mij voor outsiders ook begrijpelijk en aantrekkelijk is. 
Met een paar projecten die ik gedaan heb zowel op het HKU als in Breda was 
ik uiteindelijk vrij tevreden over het product maar nog niet overtuigd dat het 
spel ook zijn doel bereikt had. Bij dit project is dat anders en heb ik echt het 
gevoel dat het verhaal en de beleving over komt. 

• De final walkthrough heeft voor het hele team een duidelijk richtlijn en 
referentie punt gegeven tijdens de productie periode. Het voice recorden, 
incoden van de camera standpunten en de sfeer zou anders waarschijnlijk 
niet duidelijk overeengekomen zijn. Doordat we deze walkthrough hadden 
liep het allemaal goed samen.  

• Wekelijkse verslaggeving was minder uitvoerig dit project. Het inleveren van 2 
tal a4'tjes aan het begin van een begeleidingsgesprek zorgde ervoor dat veel 
tijd bespaard werd aan het uitleggen van het basis idee.  

• Focussen op een verhaal vertellen in plaats van louter gameplay was 
verfrissend.  

• Blog werkte weer prima. In het begin gaf het ruimte voor veel discussie en 
konden we onse grote herspinsels er op kwijt die de rest van het team dan 
rustig kon lezen. Op het eind konden we de voortgang goed bijhouden. Ook 
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geeft het gelegenheid om het project toepasselijk aftesluiten en humor in het 
project te houden.  

 
 
Minpunten: 

• Door de aard van de opdracht vond ik het erg lastig om vooruit te plannen. 
Hoe we het gingen produceren veranderde steeds en daar mee dus ook de 
tijd en taakverdeling. Ik heb een paar pogingen gedaan om een planning 
vroeg in het project op te stellen maar kon geen goede manier vinden om een 
planning te maken die ook door het team bekeken zou worden. 

• Het merendeel van vakken om het project heen liepen achter op het project 
en waren nog niet voldoende aangepast naar het project. We kregen vaak te 
horen dat de lesstof nog aangepast werd naar het project of dat de docenten 
niet genoeg wisten over het project waar we mee bezig waren. We hebben 
vaak zelf er om moeten vragen hoe we het dan met het project konden 
binden.  

 
Interessante punten: 

• We hebben veel minder tijd besteed aan de presentatie dan het vorige project 
vanwege tijd redenen. Desondanks ging het goed en was de presentatie een 
stuk kleiner dan in het vorige project. Een klein lijstje op tafel leggen met 
herinner punten en opsommingen werkte goed. En ik begin vloeiender te 
praten tijdens een presentatie. 

• In het begin had ik er erg moeite mee dat we weinig gameplay zouden 
hebben. Ik ben meer ervaren met gameplay en dit vereiste toch een meer 
filmische aanpak. Dat zorgde voor verwarring in het begin maar uiteindelijk 
zijn we er goed uit gekomen.  

• Ik was behoorlijk bezorgd of we het zouden redden de laatste 2 weken toen 
Corné zei dat we het de vrijdag van week 7 al af moesten hebben. Dit is ook 
niet gelukt maar is wel mede er voor verantwoordelijk geweest dat we het 
uiteindelijk keurig op donderdag af hadden. 
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5.2.2 PMI Groep 

Pluspunten 
• We zijn een gemotiveerde groep. We hebben veel en lang bijeenkomsten 

gehad en hebben allemaal evenveel ons steentje bijgedragen, niemand viel 
ook buiten de boot.  

• De rolverdeling van de groepsleden zijn over het algemeen goed nagekomen. 
Iedereen is wel in het begin designer geweest, bij het bedenken van het 
concept maar daarna is iedereen wel mee in zijn eigen rol gaan zitten.  

• We waren het vaak snel eens over dingen. Natuurlijk waren er wel eens 
discussies maar die waren na één meeting over en uiteindelijk zijn we 
allemaal ook erg tevreden over wat we hebben neergezet.  

• We konden het goed met elkaar vinden, er waren geen ruzies of conflicten.  
• Het te behalen doel was gedurende het project voor ons allemaal duidelijk 
• We hebben het hoofd doel (het verhaal vertellen) dat we gesteld hadden 

behaald. 
 
Minpunten 

• Het duurde lang voordat we met een concept kwamen. De eerste paar weken 
gingen nogal traag. We hadden wat eerder bijeen moeten komen om te 
brainstormen.  

• Sommige meetings duurden heel erg lang, waarbij we veel overleggen hebben 
gehad in plaats van gelijk productief zijn.  

• Te weinig afspraken vroeg in het project. Dit zorgde voor veel onzekerheid of 
we het uiteindelijk zouden halen. Door de enorme inzet van het team is het 
echter uiteindelijk wel grotendeels afgekomen. 

 
Interessante punten 

• Na een dag hadden we cliché ideeën al uitgesloten en relatief snel daarna 
waren we het al eens over het eind concept. Dit betekende dat we al snel 
konden denken over het hoe en wat.  

• We waren het er allemaal vroeg over eens dat we een kleine omgeving waarin 
1 beleving centraal stond wouden maken. Kijkend naar andere teams blijken 
we hier een goede keuze mee gemaakt te hebben waardoor we niet te hoog 
gemikt hebben.  
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5.3 Closing Comments 
 
Het is een erg leuk project geweest. Uiteindelijk zijn we vreselijk blij dat we het doel 
dat we voor ogen hadden gehaald hebben. Ons doel was de speler een verhaal van 
afwijzing te laten ervaren en hem/haar uiteindelijk opgelucht en succesvol te laten 
voelen. Dat hebben we bereikt.  
 
Het is misschien niet zo gerealiseerd als we eerst hadden gedacht maar uiteindelijk 
komt de sfeer en het verhaal over en dat is waar het om draaide. De samenwerking 
zelf hebben we als erg prettig en betrokken ervaren.  
 
We zullen elkaar missen en willen in de toekomst zeker weer een keer 
samenwerken.  
 
Dank voor het lezen van dit (uitgebreide) verslag. Wij hopen dat ons proces en onze 
bedoelingen hierdoor genoeg duidelijk zijn geworden. 
 
Groep 23 
Joeri van Ees 
Daniël Harmsen 
Wesley Schouten 
Andrea de Vries 
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6. Bijlagen 

6.1 Wekelijkse rapportages 
 

Week 1: 
In week 1 was de kennismaking. We zijn naar Disneyland geweest en Parijs en 
hebben de groep samengesteld. Verder is er niet veel gebeurd deze week behalve 
research in Disneyland en Parijs. Er is wel veel kennis opgedaan over wat een ride 
inhoud en door middel van de opdrachten in Disnleyland zijn de teamleden wel op 
ideeën gebracht ( hoe vaag nog ook).  
 
Bijzonderheden: 
Joeri ( nog niet echt projectleider toen) was achtergebleven in parijs voor een Super 
smash bros mêlee toernooi. Hij was pas begin week 2 terug in Nederland.  
 
Er is nog zeer weinig gecommuniceerd in deze week. De eerste echte bespreking 
over Disney was pas op maandag van week 3.  
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Week 2: 
Week 2 is chaotisch verlopen. De teamleden liepen erg langs elkaar heen en Joeri 
was deze week ziek. Hij was echter niet altijd op tijd met dit melden waardoor er 
verwarring was over wanneer de meetings plaats vonden.  
 
Gebeurd: 
Deze week is een blog opgezet door Joeri. Verder is er mail contact met elkaar 
onderhouden en zijn er flink wat punten op het blog geplaatst.  
Andrea heeft een waarschuwende mail gestuurd dat er niet veel gebeurd is deze 
week. Zij pleitte voor een meeting op vrijdag. 
Op vrijdag is de eerste meeting geweest en zijn de rollen verdeeld. Joeri was hierbij 
wegens ziekte afwezig. Van de vergadering zijn notulen gemaakt door Andrea.  
Op vrijdag is er een mindmap gemaakt en zijn afspraken gemaakt voor het 
weekend. Tevens is er besloten om individueel persoonlijke doelen voor dit project 
en een rollen beargumentatie te schrijven. 
Op vrijdag heeft Joeri ( toen projectleider) een samenvattende post geschreven over 
de gang van zaken deze week en wat hij aanraad te doen in de komende dagen. 
Deze post was wel zeer uitgebreid maar de teamleden hebben niet aangegeven hier 
last van te hebben.  
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Week 3 ( en vakantie week): 
 
Week 3 is het project pas echt goed van start gegaan. Er was een meeting op 
maandag en een een begeleidingsgesprek met Corné.  
Hiervan zijn notulen gemaakt. ( Te vinden onderaan het projectplan bij de bijlagen). 
 
Kort gezegd heeft elk lid even wat over zijn/haar ervaringen in Disneyland verteld. 
Daarna zijn er door elk lid ( op Joeri na omdat hij aangaf dat er nog geen thema 
was) ideeën voor de ride gedeeld. Heel korte ideeën op post-its. Hier is een lijst van 
gemaakt en die lijst zijn we af gegaan. We hebben gestemd voor de ideeën maar 
toen we bij het idee van een leraar kwamen die je werk afkeurd ( geïnspireerd op 
een verhaal over de begeleiding van Karel tijdens projectmedical presentaties) 
hadden we pas echt het idee dat we een beetje begonnen te begrijpen wat we met 
de opdracht moesten.  
Geinspireerd op een spel als flower en de graveyard besloten we voor een simpele 
omgeving te gaan die niet te groot was. Het liefst reduceerde we het tot 1/2 kamers 
waarin een paar keer een keuze gemaakt moest worden.  
We besloten dat we een beleving van een student wouden weergeven. Dus we wilden 
de speler door een verhaal voeren en laten zien hoe het voelt om een opdracht in te 
leveren en hier op afgewezen te worden.  
De besturing moest simpel en intuïtief zijn. En het liefste hielden we de interactie op 
een minimum.  
 
Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in het concept document. 
 
Gedaan: 

1. Ideeën bedacht, besproken, selectie gemaakt, 1 idee gekozen en dat verder 
uitgewerkt. 

2. Moodboards gedeeld met elkaar (joeri's moodboard stond op de pc in een 
map nog niet in 1 afbeelding). 

3. Wesley is gaan onderzoeken hoe dit in 3d te realiseren is. 
4. Daniël is begonnen aan een Animatic en heeft het verloop geschetst en 

uitgeschreven.  
5. Andrea heeft een executive summary gemaakt. 
6. Andrea heeft de enquête formulier gemaakt gebaseerd op de suggesties van 

de rest van het team. 
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Bijzonderheden: 
1. Deze week had Joeri een down week en dat was te merken door de rest van 

de leden. Er ontstond veel verwarring over de rol verdeling en de taken die 
uitgevoerd moesten worden. Verder was er veel verwarring over de sfeer. 

2. Het is belangrijk te vermelden dat er verwarring was over wie wat moest doen 
mede doordat elk lid voor tekenen een animatic moest gaan maken. Hierdoor 
ging Joeri ( ook als was ie niet de concept artist) op eens veel met kleur 
experimenteren. Een emotie neerzetten is echter enorm verschillend per 
persoon en dus konden we hier het nog totaal niet overeens worden.  

3. Deze week werd bepaald hoe we het zouden gaan maken. We besloten dat we 
voor 3d modells zouden gaan voor de omgeving en daar renders van maken 
tot filmpjes. Die filmpjes gaan dan in after effects nog bijgewerkt worden.  

4. Deze week was er veel sprake van overschatting en dit heeft Joeri ook 
gedeeld met de leden. Hier was echter niet iedereen het over eens. Zo gaf 
wesley later toch aan dat hij dit toch wel in 3d kon maken. Er is nu meer 
vertrouwen maar er zijn ook nog steeds twijfels hoe en wat. 

5. De enquête opdracht bleek niet goed aan te sluiten bij het project. Hier is 
verduidelijking over gevraagd en er is toestemming gegeven om de enquête 
meer toe te spitsen op de antwoorden die we willen weten. De 2 verplichte 
vragen blijven echter. De enquêtes worden in de vakantie afgenomen. 

6. Vrijdag had Joeri zich verslapen en was Daniël ziek. Hierdoor zijn de leden 
elkaar misgelopen deze dag. Op zaterdag was er een msn gesprek (joeri was 
hier afwezig omdat hij niet bereikt was door de teamleden maar heeft de 
notulen gelezen en comments geplaatst op het blog). Deze dag is een 
oplossing gezocht op het concept document dat nog niet af was deze week. 
Er is besloten om elk hun taken af temaken voor het concept document en dit 
woensdag avond 29-04-2009 tot 1 document te vewerken.  

7. Verder is er een oplossing bedacht voor het enquête probleem en zijn in het 
weekend suggesties voor de vragen gepost. Hiervan is een enquête gemaakt 
en er is afgesproken deze gedurende de vakantie af te nemen.  Tevens is de 
doelgroep voor de enquête breder getrokken dan voor onze ride.  
 
Er zijn nog wel veel onduildelijkheden over wat er in het concept document 
moet staan en of het nou in het projectplan moet ja of nee. Daarom is er 
besloten door Joeri om het team te laten beslissen wat zij het fijnst vinden 
werken deze periode en het meeste aan hebben. Op moment van schrijven is 
dit nog niet besloten. 

8. Andrea heeft aangegeven deze week aan Joeri dat ze vond dat hij niet goed 
lette op de uit te voeren taken in een week en deliverables en het team hier te 
weinig aan herinnerde. Joeri heeft hier via mail op geantwoord en houd hier 
in het vervolg meer rekening mee.  
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Onduidelijk: 

1. Hoeveel tijd XNA gaat kosten. 
2. Hoeveel tijd het kost om after effects onder de knie te krijgen. 
3. Hoe de kamer precies gaat ogen. 
4. Zorgen de verschillende sferen niet voor teveel werk. 
5. Hoe gaan we die sferen neerzetten en brengt het over wat we willen dat het 

overbrengt?( kan alleen via playtesten) 
6. Hoe we het gaan prototypen voor het af is. 
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Week 3 t/m 4 
We zijn dit project met een beetje een achterstand begonnen. Door ziekte van de 
projectleider en gebrek aan structuur in het begin is het project voor ons pas echt 
goed in week 3 van start gegaan. 
Het afgelopen gesprek hebben we ons idee al verteld maar het was toen nog erg in 
de begin fases.  
 
In week 3 hebben we besloten om met dit idee door te gaan. Dit bleek niet al te 
makkelijk te zijn.  
 
De afgelopen weken hebben we: 

• Een spanningsboog voor de ride getekend. 
• De verschillende sferen verder uitgedacht 
• een projectplan opgesteld (Joeri) 
• Planning die wekelijks geupdate wordt (Joeri) 
• een conceptdocument opgesteld maar daar in het volgende: 
• Executive summary (Andrea) 
• Walkthrough v1 (Daniël) 
• De eerste renders en schetsen voor de ride. (Wesley) 
• 40 enquêtes afgenomen (Groep) en de resultaten daar bijna volledig van 

verwerkt(Andrea).  
• Een animatic gemaakt in flash (Daniël) en verschillende op papier(groep). 
• Een paper prototype getest op 3 personen en via de resultaten de 

aanpassingen bepaald. 
 
Problemen die we ondervonden: 
Het hoe en wat is bij ons behoorlijk puzzelen. Het idee is voor ons allemaal nu wel 
duidelijk maar de middelen blijken ons steeds meer te beperken. 
 
Geen realtime 3d 
Hier voor hebben we bedacht om prerenderd scenes te gebruiken. De interactiviteit 
is beperkt tot een simpele muis klik op bepaalde momenten. 
 
Geen video in XNA 
Hier hadden wij niet op gerekend. We hebben hier nog geen echt goede oplossing 
op gevonden.  
Tot de mogelijkheden behoort: 
Strips van afbeeldingen maken en die inladen en met een vaste frame snelheid 
afspelen. 
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 Risico1: Worden erg grote bestanden als je de kwaliteit een beetje goed wilt. 
 Risico2: Veel werk 
De illusie van diepte en beweging creëren door lagen over elkaar te leggen en die te 
laten verschuiven en vergroten. 
 Risico1: Geheel kan te statisch worden en saai om naar te kijken. 
 Risisco2: Doordat er al weinig te doen is in de ride en dus ook weinig 
beweging zal de sfeer erg van de gemaakte afbeeldingen en het geluid afhangen. 
 
 
Hoe precies de sfeer gaat ogen: 
Dit gaat nog erg veel experimenteren worden. Via de enquêtes hebben we wel een 
beter idee welke kleuren mensen als beangstigend of vrolijk ervaren maar we weten 
nog niet precies wat voor kleuren de ruimtes gaan hebben en hoe die kleur en de 
belichting veranderd. 
 
Als we met lagen gaan werken vormt de belichting een probleem: 
Is het allemaal niet teveel werk of is het allemaal juist te karig? 
We weten nog zeer weinig over de mogelijkheden en de tijd die XNA gaat innemen. 
 
Deze week willen we: 

• Een 2e prototype testen en als het mogelijk is een 3e.  
• Een final storyboard maken zodat we dieper in kunnen gaan op de 

verschillende scenes en meer kunnen gaan kijken naar de camera hoeken, 
beweging enz. 

• De enquête resultaten verwerkt hebben 
• Alle modells voor de ride af hebben zodat we hier de belichting op kunnen 

gaan testen. 
 
We zijn er bewust van dat we nog steeds 1 weekje achterlopen maar ons doel is om 
na deze week die achterstand te hebben ingelopen. We zijn ook gezamenlijk van 
mening dat we geen prototype wouden testen als we nog niet genoeg van een 
concept hadden om te testen. 
 
Vers van de pers: 
Daniël heeft voorgesteld om een panorama afbeelding op een sfeer te gaan 
renderen. Hij wil hier deze week onderzoek naar doen maar is dit niet te hoog 
gegrepen?
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Week 5 
Deze week zijn er een paar belangrijke veranderingen geweest. We hebben het 
concept doormiddel van een animatic in flash en render materiaal duidelijk gemaakt 
aan de projectbegeleiders. We hebben hier positieve reacties op gekregen. We waren 
het er overeens dat er te weinig te doen was voor de speler in de ride en dat de 
speler iets moet maken om in te leveren om echt dat gevoel van slagen of afwijzing 
te laten ervaren.  
 
De 2 belangrijkste veranderingen deze week waren het toevoegen van een spelletje 
waarin de speler een website ontwerpt en het implementeren van panorama's ipv 
statische afbeeldingen.  
 
360 graden panorama's ala myst 3: 
Deze 360 graden panorama's leken lastiger te realiseren in XNA dan we dachten. We 
hebben het eerst met platte afbeeldingen geprobeerd maar kwamen er toch achter 
dat we het op geometrie moeten mappen. Dit is voornamelijk de taak van 
programmeur maar omdat we snel duidelijkheid moesten hebben of dit een 
realistisch doel was zijn meerdere teamleden hier toch even voor op onderzoek 
gegaan.  
We hebben de hulp van Niels Keetels gevraagd en die heeft ons flink op weg 
geholpen. Maandag(18.05.2009) hopen we de eerste resultaten van de 
programmeur te zien.  
 
Portfolio ontwerp spel: 
We hebben deze week flink gebrainstormd over een simpel spel dat de speler het 
gevoel gaf dat hij/zij iets maakte dat eigen was. Wij denken dat de afwijzing van de 
docent op deze manier harder aan komt. 
We hebben hiervoor verschillende ideeën bedacht op een whiteboard. We waren ons 
er van bewust dat het erg eenvoudig moest en dat je het moest spelen met een muis 
of met het keyboard. Na wat rond te vragen aan medestudenten wanneer zij een 
keer kritiek kregen zonder dat ze dat begrepen hebben we besloten om een 
versimpelde versie van de portfolio opdracht van het begin van het jaar te maken. 
 
De speler krijgt een paar blokken die hij/zij kan gebruiken om een website in elkaar 
te zetten. Dit doet de speler door de stukken bij elkaar te slepen binnen een 
tijdlimiet. Als de tijd verstreken is is het spel voorbij en mag de speler naar de 
docent. De docent geeft vervolgens een zeer vaag kritiek punt wat voor de speler 
van alles kan betekenen. Daarna kan de speler weer met de opdracht aan de gang 
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maar dit keer met meerdere stukken ( dus met de kritiek breiden je mogelijkheden 
uit). 
 
Het spel is ontworpen maar nog niet getest. Dit plannen we in week 6 te doen. De 
grafische layout is hier ook nog niet voor ontworpen. 
 
Weergeven van de docent: 
We willen dit gaan proberen via een reeks afbeeldingen in een strip die een animatie 
vormen dat opgenomen is voor een blue/green screen. We willen hier de 
begeleiders over om hulp vragen maar als dit kan dan plannen we in week 7 alles 
optenemen. 
 
Verdere voortgang: 
Voortgang is onderverdeeld 
 
Modelling: De max scène wordt verder verfraait met kleine toevoegingen die de 
ruimte meer op de school laten lijken. Hiervoor zijn referentie foto's geschoten en 
een assetlijst gemaakt door Andrea.  De ruimte is verder aangepast zodat er geen 
onenigheid meer is tussen de animatic en de 3d scène. 
 
Texturen: Begint Wesley volgende week mee. Hij wil eerst alle models af hebben 
voor hij aan het belichten en texturen begint.  
Belichten: Alleen nog rough tests. Wesley wil eerst het modellen af hebben. 
 
Research: Research verslag is afgemaakt door Andrea. Zeer netjes verzorgd en 
uitvoerig. Wel hebben we het idee dat de antwoorden te oppervlakkig zijn om erg 
nuttig te zijn. We denken het meest te hebben aan de kleuren die bij verschillende 
sferen zijn opgegeven en de muziek die bij een gevoel is opgegeven.  
Verder is er zoveel mogelijk research gedaan wat kon helpen bij de panorama in 
XNA krijgen. Dit is teveel om op te noemen.  
 
Programming: De start is gemaakt in XNA. Echter is er nog veel te ontdekken en nog 
veel onduidelijk. Daniël lijkt het allemaal echter snel op te pikken en door de doelen 
die hij gesteld heeft zal hij XNA een stuk beter leren kennen.  
 
Ontwerp: Naast de porftolio game is er niet veel aan het concept veranderd. Een 
paar van de nieuwe renders zijn toegevoegd. Joeri heeftt het concept document 
verder aan Andrea overgedragen omdat zij lead designer is.   
De nieuwe minigame moet nog in het concept document verwerkt worden. 
 
Storyboard: 
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Dit is er nog niet van gekomen deze week. Andrea zou dit uitvoeren maar is te druk 
met het research verslag geweest. Andrea gaat hier in week 6 echt mee aan de slag. 
Het doel van het storyboard is voor ons om precies duidelijk te hebben wat wanneer 
gebeurd en hoe dat weergeven wordt. Op deze manier hopen we geen fouten in de 
uitwerking te maken.  
 
Script: 
In week 6 willen we een script voor de ride schrijven en stemmen die de speler 
hoort, reacties van de docent enz vaststellen. Hiervoor gaan we brainstormen en bij 
onzekerheid prototypen. 
 
Geluid: Hier maken we in week 6 de eerste stap mee. Nu we een beetje een 
referentie lijstje hebben gaan we nu uitzoeken wat er te vinden is op het gebied van 
muziek en geluidseffecten. We hebben verschillende sites gevonden die gratis 
"royalty free" muziek aan bieden die we kunnen gebruiken. Deze week gaan we op 
deze sites meer zoeken.  
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Week 6 
Deze week kregen we het advies van Corné om een taken lijst op te zetten. Ook 
adviseerde hij ons om eind week 7 de ride af te hebben zodat we tijd over houden in 
week 8 voor aanpassingen.  
 
Dit was voor ons even slikken omdat er nog zoveel moet gebeuren. Omdat de 
projectleider een paar dagen naar Engeland zou gaan in week 6 hebben we op 
maandag en dinsdag enorm veel besproken en vastgesteld. Dit resulteerde in zeer 
lange besprekingen meer enige irritatie. We willen dit voorkomen in het vervolg.  
 
We echter wel een flinke lijst weten op te stellen en hebben nu een stuk duidelijk 
voor ons wat er moet gebeuren en wanneer. De lijst is gemaakt met in gedachte dat 
we voor panorama's gingen.   
 
Ik (Joeri) was in engeland voor een groot deel van de week dus sommige zaken 
kunnen mij nog onduidelijk zijn. 
 
Exit 360 graden panorama's ala myst 3: 
De panorama's bleken deze week wederom voor veel problemen te zorgen. 
Renderen er naar lukte wel maar voornamelijk een kubus importeren en daar de 
texture van aan te passen bleek niet eenvoudig te zijn.  
Daniël had de oplossing om dan maar verschillende kubussen in te laden maar na 
veel gedoe bleek het uiteindelijk niet goed te ogen in XNA. 
 
Realtime 3d dan maar?: 
Omdat het bovenstaande niet wou lukken hebben Daniël en Wesley geprobeerd de 
hele 3d scène in te laden. Joeri was hier tegen omdat je dan de mooie look van de 
renders kwijt was en 3d nog al wat problemen met zich mee brengt. ( Hoe werkt de 
belichting in XNA bijvoorbeeld?).  
Maar er bleek geen andere optie te zijn.  
 
Portfolio ontwerp spel: 
Het interactie ontwerp van het spel was vorige week klaar dus hebben we deze week 
bepaald wat er voor nodig zou zijn. Tevens is er een deadline voor gesteld dat dit af 
is: Maandag 25.05.2009 
Andrea heeft hier de art voor aangeleverd. 
 
 
Weergeven van de docent: 
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Vorige week hadden we het ambitieuse idee dit voor een green screen op te nemen. 
Hier zijn we van afgestapt vanwegen de beperkte tijd. We gaan nu foto's maken van 
een docent in de verschillende houdingen.  
 
Verdere voortgang: 
 
Modelling & texturing: Models zijn voor het grootste deel af. Wesley is nu vooral 
bezig met belichten en texturen. Waar nodig maakt hij deze week nog nieuwe 
models. 
 
Research: Weinig research gedaan behalve door Daniël en wes wat betreft de 
technische kant van het verhaal. 
 
Programming: De minigame is bijna af. Er zijn nog wat bugs. 
Afgaand op wat ik op het blog gelezen heb kan Daniël nu models inladen en neemt 
dat bestand ook de belichting mee. Camera standpunten is mij nog onzeker. 
 
Ontwerp: Er is een final walkthrough gemaakt door Andrea waar we ons aan houden.  
Het script is ook af en dat betekend dus dat alle zinnen die gezegd gaan worden nu 
vaststaan.  
 
Geluid: Dit was eerst nog een vrij vaag idee voor ons. We hadden voor deze week 
nog geen echte nummers gekozen. Er is deze week iets meer aandacht aan besteed 
door het team maar we konden moeilijk naar alle muziek die we gevonden hadden 
gaan luisteren. Uiteindelijk is besloten dat Joeri de muziek opzoekt en knipt en dat 
Maandag af heeft.  
 
Sound effects zijn grotendeels gevonden maar een geluid van een branddeur die 
open en dichtgaat en en een goed bliep geluidje zijn nog niet gevonden. 
 
Opname: 
Hoe en waar we de docent fotograferen en opnemen is nog onduidelijk. Joeri had 
een mic geleend maar deze blijkt niet bruikbaar te zijn (lege batterij en geen idee 
hoe die vervangen kan worden). 
De ruimte, het licht enz moet nog besproken worden. We plannen wel dit morgen 
/woensdag te doen.  
Misschien laten we iemand anders de audio inspreken.  
 
Zie de activiteitenlijst op de volgende pagina 



 

 HKU – USAT – GDD1 - Going for a Ride – Groep 23 – Projectverslag | 113 
  

 

 M/C/S/W Wie? Wanneer af? (dus eigenlijk de dag 
ervoor 00.00 uur) 

Blokken minigame 1e 
versie 

M A 21/05 

Blokken minigame 2e 
versie 

M A 21/05 

Blokken minigame 3e 
versie 

M A 21/05 

Blok waar blokken in 
komen 

M A 21/05 

Draaiboek M A Versie 1: 23/05 
Af : 25/05 

Interface minigame M A 25/05 

Interface menu M A 27/05 

Afbeelding 
computerscherm 800x600 

M W 20/05 

Leraar afbeeldingen    

Green screen lokaal M   

Docent M   

Belichting neutraal M   

Belichting onderbelichting M   

Belichting backlight M   

Belichting overbelicht M   

Muziek 1e versie M J 25/05 

Muziek 2e versie M J 25/05 

Muziek 3e versie M J 25/05 

Muziek fail-exit M J 25/05 

Muziek goede sfeer M J 25/05 

Schoolgeluid M J 25/05 

Docentgeluid 1e afwijzing M   

Docentgeluid 2e afwijzing M   

Docentgeluid 1e 
goedkeuring 

M   
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Geluid open en sluiten 
deuren 

M J 25/05 

Geluid exit deur 
(branddeur) 

M J 25/05 

Geluid minigame pick up C   

Geluid minigame drop C   

Stemmetjes (geweten) C   

Programmeren    

Minigame drag & drop M D 25/05 

Minigame collision M D 25/05 

Minigame volledig M D 25/05 

Klik functionaliteit M D  

Rondkijken met muis M D  

Verloop van moods M D  

Geluid inprogrammeren M D  

Muziek inprogrammeren M D  

3d modeling prullenbak M W  

3d model fail einde  C W  

Texture boeken M W  

Texture schilderijen M W  

Texture posters M W  

Heel mood 1 opleveren M W  

Heel mood 2 opleveren M W  

Heel mood 3 opleveren M W  

Mood positief 
lerarenkamer 

M W  

 
 
 
 



 

 HKU – USAT – GDD1 - Going for a Ride – Groep 23 – Projectverslag | 115 
  

6.2 Notules – Andrea de Vries 
 

 
 

Notulen 20/04/09 
 

Overleg op school 
Aanwezig: 
allemaal 
 
Wat vonden we van Disney? 
 
Joeri: Vroeger was de magie groter. Nu meer plastic bij de nieuwe rides. Ik heb niet 
door dat het stoort dat mensen in de wachtrij gewoon gekleed zijn. Opvallend dat 
Mickey helemaal niet duidelijk aanwezig is. Andere figuren wel. 
Daniel: Heb meer respect gekregen voor de ontwerpers. Nu vind ik het wel 
indrukwekkender, ipv vroeger. Wesley vind hetzelfde, moet wel hetzelfde zijn als de 
kermis. 
Interessant punt is dat de meningen verschillen. Wellicht door te hoge 
verwachtingen of juist slechte verwachtingen. 
Andrea: toch een soort tegenstrijdigheid dat je in een perfect vormgegeven rij en 
ride gaat maar dan sta je met ‘normale’ mensen in zo’n ride. 
Rides die zijn gedaan door ons: Thunder Mountain, It’s a small World, Tower of 
Terror, Space Mountain, Pirates of the Carribean, Honey I shrunk the Audience.  
 
 
(kleine) concepten of gameplay elementen  
 
Wesley: 

• Ride dat je door de school heen rent als een soort Indiana Jones, met een 
steen achter je aan, dat je ziet wat studenten hebben gemaakt (op de muren). 
Dat je bang wordt of dat je wilt verdergaan, dat je word topgejaagd. De stress 
van hw daarmee verbeelden. Jij beweegt als speler zelf. 

o Nee. Wel interessant dat je de speler dwingt te bewegen door gevaar 
achter je aan te hebben.  

• Kleine puzzel dat de gebruiker triggert om antwoorden of informatie te 
achterhalen over de HKU of leraren. Kennis vergaren. 

o Misschien  
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• Hele gedetaileerde kamer in 3D met alles kleur, sfeer, gedetailleerde dingen 
die wij hebben gemaakt als een soort expositie van het 1e jaar. Alles moet 
dus kloppen: muziek erbij. En er moet genoeg te zien zijn. 

o Misschien 
• Ervaren hoe het is om in een geprogrammerde wereld te leven, dus alles is 

geregeld. Je moet aan bepaalde condities voldoen dus heel abstract. Mindset 
van de programmeur. Als je iets fout doet dat alles dan in de soep loopt. Kan 
ook een informatieve game worden om te leren hoe je moet programmeren, 
voorbeelden binnen de HKU vinden (dus meer op module Development 
gericht).  

o Ja 
• Vergelijkbaar met wat bij Rituelen is gedaan: een overload aan foto’s van wat 

er bij art, dev en design is gemaakt. Kan een echte letterlijke ride zijn waarbij 
je langs allerlei afbeeldingen komt. 

o Misschien  
• Gebruiker laten ervaren hoe het is om in het hoofd van de andere sekse te 

kruipen.  
o Nee 

• Stress laten ervaren. 
o Nee 

 
Daniel: 

• ‘spot de leraar’: je focused je op bepaalde karaktereigenschappen van de 
leraren en vergroot deze uit en maakt ze een soort van boss. Een platform 
game waarbij je een fotocamera hebt en waarbij je de leraren moet 
vastleggen in hun ‘natuurlijke omgeving’.  

o Te veel game als ervaring. Kan dat? Mensen die de leraren niet kennen 
hebben er een heel ander beeld bij. Misschien 

• Je bent zelf een student (aan de hand van persona) en dat de kleuren en 
geluid etc aangepast wordt aan hoe je je voelt. Dat je kunt freeromen totdat 
de les begint. Optie als je depressief bent om verschillende dingen te doen: 
praten met mensen, koffie halen of naar wc gaan. Gericht op beleving en 
animatie, visueel.  

o Misschien  
• Funny charicatuur: een adventure game waarbij dingen missen. Op 

humoristische wijze ben je op zoek naar deze abstracte figuren waarbij je in 
de HKU loopt en daarje weg leert vinden. 

 
• Spinn off hierop: ook een platform game waarbij leraren vijanden zijn en hun 

karakteristieken gebruiken als wapen.  
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• ‘What the fuck’? Opleiding is soms onoverzichtelijk. Game hierop toespitsen. 
Waar moeten we zijn? Welke leraren? Hoelaat? Waar? Wat? Game die expres 
onoverzichtelijk is.  

• ‘Technision the game’. Mattijs die achter de schermen zorgt voor de 
computers etc. 

• Je bent zelf noob programmeur, je hebt niet echt wapens (je bent in de 
school) maar programmeertaal tot je beschikking . Je zegt bijvoorbeeld class 
vriendje = new class 

 
Andrea 

• Ride waarbij de speler stoned is en op deze manier de school beleefd (rare 
vormen en kleuren ) 

• Beetje funny, maar kan ook omslaan in de negatieve sfeer. 
• Hoe is het om gehandicapt te zijn op deze school.   
• Hoe is het om klein te zijn (grootte van een kabouter)  en de school te zien 

vanuit dit perspectief. 
• Iets met de Burger king (veel studenten gaan naar de Burger King). Dit kan 

dan bijv. een racer worden waarbij je vanuit school naar de burger king gaat 
met de trein etc.   

• Soort van ‘It’s a small world’, waarbij alles heel overdreven vrolijk is. Vrolijke 
kleuren, happy Music etc.   

• Spel met een kruising  tussen de echte wereld en de animatie wereld (Roger 
rabbit effect) 

• Wie is de mol in de hku (detective achtig spel). 
 
Joeri: 

• Een spel waarbij de hoofdboodschap van de opleiding wordt weergegeven.  
 
Moet het spel ter promotie van de school zijn, of is het spel al promotie an sich 
omdat het gemaakt is op deze school? 
Als het promotie moet zijn kunnen we geen slechte dingen van de HKU laten zien. 
Ook een spel met leraren die centraal staat wordt lastig omdat aankomende 
studenten die leraren nog niet kennen . 
 
Feedback overleg Corné 
We hadden nogal wat problemen met definiëren in hoeverre het spel promotie moet 
zijn voor de school. Dit is geen harde eis. Het mag ook een grappig spel zijn of iets 
heel serieus met bijvoorbeeld een waarschuwing erin.  
Een concept waarbij het gaat om de leraar die steeds je werk afkeurt is een prima 
concept.  
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Belangrijk bij een spel is dat je ook ontwerpt wat er gebeurd als je het spel begint en 
eindigt: niet alleen het spel zelf. Dit is namelijk heel belangrijk voor de algehele 
indruk. Als het einde niet goed is kan het hele spel dat je daarvoor hebt gespeeld 
slecht aanvoelen.  
Bij beoordelen wordt er gekeken naar het idee dat wij hadden om een bepaalde 
ervaring over te brengen en of dat idee ook echt goed is over gebracht in het 
uiteindelijke product. Het is dus erg belangrijk om bij alle keuzes te kijken: werkt dit 
mee aan ons idee of niet?  
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Notulen 25/04/09 
 

Overleg via MSN 
Aanwezig: 
Daniel Harmsen 
Wesley Schouten 
Andrea de Vries 
 
In dit overleg gaat het over wat we precies nog moeten doen. We hebben nu mei 
vakantie dus we kunnen individueel redelijk wat aanpakken om te zorgen dat we 
lekker op schema lopen. Tot nu toe hebben we wel een concept maar nog geen echt 
document (behalve een executive summary en schetsen).  
 
We moeten dus een concept document op gaan stellen. De dingen die daarin 
kunnen komen:  

• Schetsen die zijn gemaakt door Daniel die weergeven hoe de visuele stijl 
ongeveer is. Ook schetsen van hoe de mood veranderd, inclusief een 
beschrijving hiervan.  

• De executive summary van Andrea 
• Andrea: De volgende punten (is eigenlijk ook te vinden in de executive 

summary) 
o Hoezo maken wij dit? 
o Waarop baseren wij ons ontwerp? 
o Wat willen we ermee bereiken? 

• Wesleys renders (tot nu toe) 
• Wesley: Model van het kantoor + weergave van de verschillende moods 
• Joeri: Planning  
• Rolverdeling/doelen + taakverdeling 

 
Voor de enquête: 

• We kunnen onderzoeken hoe ver je mensen moet pushen voordat ze 
opgeven. Daaruit kunnen we bepalen hoeveel concepten we in het spel 
gebruiken. En ook hoe de stemmingsveranderingen zullen zijn.  

• Ook kunnen we vragen van wat voor soort muziek je down wordt. 
• Verder vragen over hoe eng of leuk iets is, op een schaal van 1 tot 10 

bijvoorbeeld.  
• Ook kunnen we vragen over associaties: waar denk je aan als een werk 

uiteindelijk goedgekeurd is? Trots, bloemen, zon, veel licht, etc. Dit kan ook 
op een manier waarbij de enquêteur zelf woorden in kan vullen, bijv. door 
een woordspin.  
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• Bij welke kleuren krijg je een negatief gevoel/positief gevoel? 
• Welke film vond je het engst om te zien/welke film het vrolijkst? 

In eerste instantie wilden we alleen mensen ondervragen die onder onze doelgroep 
vallen: (aankomende) studenten. Helaas is het moeilijk om ook echt dit soort 
mensen te vinden dus we hebben besloten om onze doelgroep heel groot te trekken 
(alleen voor de enquête) ook omdat w vragen stellen als: waar wordt je bang van, 
waar wordt je vrolijk van, en dat hoeft niet perse alleen aan onze doelgroep worden 
gevraagd.  
We willen verschillende soorten vragen stellen: sommige zullen open zijn, anderen 
gesloten. Hierdoor kunnen we van sommige vragen echte resultaten laten 
weergeven in een grafiek. Andere vragen, zoals open vragen, zijn voor ons spel zelf 
van belang en de uitslag van die vragen kan goed als referentie dienen (bijv. de 
vraag: welke film vind je het engst/vrolijkst?) 
 
Verder is Joeri niet aanwezig bij dit overleg, wat erg lastig is omdat hij ook mobiel 
niet bereikbaar is. Ook geeft hij aan dat hij wat moeite heeft met het project. We 
merken ook dat hij bepaalde taken als projectleider nog niet echt heeft uitgevoerd: 
het zorgen voor een planning en zorgen dat de deliverables af zijn en dat dingen 
worden gedaan. Wat we hier verder aan willen doen: 

• We mailen hem en spreken een vaste tijd af voor een meeting en mailen de 
afspraken die nu zijn gemaakt door. 

• We vragen of er nog onduidelijkheden zijn en beantwoorden zijn vragen zo 
duidelijk mogelijk 

• We kijken of hij zijn werk weer oppakt en weer zin en energie heeft om er fris 
tegenaan te gaan. 

• Als het écht nodig is kunnen we de rolverdeling aanpassen  
 
Afspraken: 

• Vanavond hebben we voor 6 uur een hoop enquête vragen (individueel) op 
het blog gezet. 

• Andrea maakt hier voor zondagavond 25/04/09 een echte enquête van en 
mailt die rond zodat we een week hebben om mensen te vragen 

• Maandag 04/05/09  moet de enquête zijn afgenomen (dus eigenlijk zondag 
voor 00.00 uur) zodat we maandag en dinsdag de tijd hebben om de 
resultaten te verwerken.  

• Aankomende woensdag avond 29/04/09 zijn de rest van de materialen voor 
het concept document klaar: 

o Renders van Wesley 
o Conceptbeschrijving van Andrea 
o Visualisatie plus uitleg van Daniel 
o Planningen van Joeri 
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o Moodboards van iedereen (relevantie moeten we het nog over hebben: 
welke moodboards of delen daarvan worden gebruikt voor het 
concept?) 

o Rolverdeling/doelen + taakverdeling (staan al op het blog) 
o Executive summary (staat ook al op het blog) 

 
• Woensdag 29/04/09 maken we verdere afspraken over wat we nu gaan doen 

en hier kunnen we dan nog aan werken op 
donderdag/vrijdag/zaterdag/zondag 



 

 HKU – USAT – GDD1 - Going for a Ride – Groep 23 – Projectverslag | 122 
  

Notulen 05/05/09 
 

Overleg via MSN 
Aanwezig: 
Joeri van Ees 
Wesley Schouten 
Andrea de Vries 
 
In de vakantie hadden wij afspraken gemaakt over het maken van de enquete. De 
enquete is toen opgesteld en op het blog gezet zodat we de vragen af konden 
nemen. Andrea kwam er echter achter dat er één verplichte vraag ontbrak in de 
enquete. Andrea had inmiddels 10 mensen ondervraagt en Wesley 4. De rest hadden 
nog geen resultaten. We hebben dus besloten om de reeds ondervraagde mensen 
nog even te benaderen om de vraag alsnog te stellen. Daarnaast heeft Andrea de 
enquete aangepast met de extra vraag erin en dit als .doc en .pdf op het blog 
gepost zodat de rest van de enquetes op de juiste manier afgenomen kunnen 
worden. 
 
Morgen moeten wij ook de resultaten van de enquête in een Excel bestand mailen 
naar de docent Lies van Roessel. Het is voor ons alleen nog niet duidelijk of hier 
alleen de verplichte vragen in moeten zitten of ook alle andere vragen. Na wat 
discussie hebben we besloten om zoveel mogelijk van de vragen toch in het Excel 
bestand te zetten en dit dan te mailen. Andrea verwerkt haar resultaten in het Excel 
bestand en zet deze dan op het blog zodat de andere het aan kunnen vullen met 
hun resultaten.  
 
Verder is de afspraak gemaakt om morgen 14.00 uur weer op MSN online te komen 
om verder te praten over het concept en wat we verder gaan doen: we hebben bijv. 
ook nog geen echte designvoorwaarden of prototype gedaan. We zijn van plan om 
donderdag te gaan prototypen. Wesley zorgt dat hij een aantal verschillende renders 
heeft zodat we kunnen kijken of dat past bij het sfeertje dat we neer willen zetten.  
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Notulen 06/05/09 
 

Overleg via MSN 
Aanwezig: 
Allen 
 
Nog niet alle enquêtes zijn ingevuld. Joeri is er nu nog mee bezig en daarna moet 
Daniel er nog mee aan de slag. Vanavond om 18.00 uur verzenden we het document 
naar Lies dus dan moeten alle data zijn ingevuld. 
 
Dit overleg is voornamelijk gegaan over wat we nu verder gaan doen. Er moeten nog 
designvoorwaarden worden gesteld en een playtest worden gehouden. 
Daniel is op dit moment bezig met een static animatic in Flash die we kunnen 
gebruiken om mee te testen. Ook is Andrea bezig met een papieren versie (sowieso 
moet die voor het vak tekenen worden gedaan), dus die gaan we ook gebruiken. We 
kiezen ervoor om eerst het spel mbv de paper prototype te testen op proefpersonen 
en hun feedback te verwerken in het Flash prototype die we dan weer later (maar 
wel zo snel mogelijk) gebruiken om te testen. 
Het paper prototype testen we door elk vakje uit te knippen en die aan de 
proefpersoon voor te leggen. Dan vertellen wij aan het proefpersoon wat er precies 
gebeurt en wat voor interactie mogelijkheid er is zodat hij of zij het hele spel kan 
doorlopen.  
 
Verder willen we morgen ook de designvoorwaarden goed vast stellen. Ook moet er 
gekeken worden naar hoeveel tijd er in XNA gaat zitten. Daniel gaat daarvoor een 
aantal testjes met simpele werkingen maken om te zien hoe lang het duurt om te 
maken. Op die manier kunnen we een planning maken over hoe lang het gaat duren. 
Hier heeft hij het weekend voor.  
 



 

 HKU – USAT – GDD1 - Going for a Ride – Groep 23 – Projectverslag | 124 
  

Notulen 07/05/09 
 

Overleg op school 
Aanwezig: 
Allen 
 
De enquête wordt door Andrea verwerkt en is maandag af. Dan kunnen we de 
resultaten goed vergelijken adhv grafieken. Sommige open vragen zullen 
antwoorden hebben die lastig verwerkt kunnen worden in grafieken bijvoorbeeld. 
We zullen hierbij de antwoorden indelen in bepaalde groepen, zodat er wel geturfd 
kan worden. 
Mailen naar de groep: 
Wat is de invulling van de open vragen van de rest? Dit moet een bestand zijn waarin 
staat welk nummer het heeft ingevuld en wat hun antwoorden zijn op de open 
vragen. 
Verder moet iedereen schrijven hoe hij heeft geïnterviewd, wie/wat voor personen 
en wanneer hij dat heeft gedaan.  
 
Er zijn nog discussies over wat we moeten doen met de exit. We zijn bang dat het 
weergeven van een exit de speler niet het idee geeft dat hij opgeeft wanneer zijn 
ideeen worden afgewezen. Hij zal waarschijnlijk denken: o, het idee is een aantal 
keer afgewezen, misschien doe ik het niet goed en moet ik eens buiten gaan kijken .  
We kunnen ook de exit anders weergeven door berichten als : ‘wil je echt opgeven?’ 
of geluiden die je hoort (‘loser’, ‘don’t give up’). 
 
Wesley heeft een aantal renders gemaakt en we moeten even goed kijken hoe we 
deze enger of vrolijker kunnen maken. Wat kunnen we doen met licht en de 
objecten? 
Wesley gaat testen maken met verschillende kleuren renders. Bruin/zwart/paars. 
 
Binnen het spel moeten we ook een suggestie van tijd hebben dat verstrijkt. Dit 
kunnen we met verschillende dingen doen: een kalender waar blaadjes van af 
vliegen of een klok die snel gaat. Het kan ook met de zon/maan die opkomen en 
ondergaan maar daarbij komt licht en we willen juist in die ruimte met het licht 
spelen om de sfeer neer te zetten en met een zon of maan wordt dat weer heel 
anders.  
 
Afspraken van nu: 
Andrea heeft maandag de enquête verwerkt 
Maandag heeft Wesley gang gerenderd en evt ook beeldscherm.  
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Flash versie 2 is maandag af door Daniel 
Vrijdag bekijken we Flash versie 1 nog, die helaas niet helemaal af was. 
Maandag heeft Daniel wat functionaliteiten getest in XNA zodat we kunnen kijken 
hoeveel tijd dit gaat kosten.  
 
 
Playtest #1  
Adhv static animatic van Andrea 
 
Rami: 
Merkt wat voor sfeer het is door de kleuren, van zwart naar licht. 
‘wat krijg ik als ik naar buiten ga?’ 
Hij wachtte eigenlijk al op het onweer na de erste negatieve kantoor afbeelding. 
Op het moment dat hij zei: ik ga weg (‘naar de Burger King’) vroeg andrea: weet je 
dat zeker? En toen besloot hij om toch niet weg te gaan. 
Derde keer dat hij een concept in de hand had wilde hij niet opgeven omdat hij toch 
al een concept had, dus de keuze om weg te gaan is misschien overbodig. 
Opmerking dat iets niet goed was had ik gelijk door (door de kleuren en donkerte) 
 
Laurens: 
Hij had gelijk door bij het eerste plaatje wat het idee van het spel was. Te 
voorspelbaar dus? (hoewel hij ook de enquête in heeft gevuld en door de vragen 
beïnvloed zou kunnen zijn) 
 
Dennis: 
Het is niet heel erg herkenbaar dat de docent het afwijst. Meer suggestie dat de 
docent je concept pakt en hem teruggeeft en naar de deur wijst van ‘ga maar weg’.  
Zodra je het volgende concept in de hand hebt kies je er ook niet voor om naar de 
exit te gaan, die laat je natuurlijk zien. (net zoals Rami zei: dus overbodig?) 
Bij het laten zien van het 2e concept is het veel duidelijker dat hij het concept afwijst 
(onweer etc).  
‘Over het algemeen vond ik het een beetje wazig. Een concept is een heel vaag 
woord: wat is nou een concept? Je hebt alleen maar de keuzes om weg te gaan of 
door te gaan, je hebt geen keuze om een bepaald concept te kiezen en daaruit komt 
voort of de leraar het goed vind of niet.’ 
 
Onze ideeën bij de feedback: 
Er mist sowieso geluid bij het playtesten, dit is alleen maar papier. We moeten dus 
op de één of andere manier geluid ook kunnen testen.  
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Afspraak: Maandag gaan we bepalen welk geluid we precies toe gaan voegen en dan 
kan Andrea in die week een storyboard maken met beeld en tekst om het hele spel 
te beschrijven. 
Belangrijk is dat niemand nog echt heeft gekozen om naar de exit te gaan. Ook als 
ze een concept in de hand hebben is het logisch om naar de leraar te gaan en niet 
naar de exit. We willen echter die exit wel erin houden omdat die optie van weggaan 
heel verleidelijk moet zijn maar uiteindelijk niet de juiste keuze.  
Over het vaag zijn van het concept: in principe mag dit ook vaag zijn. We kunnen 
net zo goed ook ‘idee’ of  ‘werkstuk’ neerzetten ipv het woord ‘concept’. Het gaat er 
om dat je dingen laat zien die steeds worden afgewezen en dat je dus ‘leert’ om 
door te zetten.  
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Notulen 11/05/09 
 
Overleg op school 
Aanwezig: 
Joeri van Ees 
Daniel Harmsen 
Andrea de Vries 
Via MSN: Wesley Schouten (is ziek) 
 
Ons concept is nog te leeg en heeft weinig betekenis. Het afwijzen van het concept 
heeft geen betekenis, er zit geen consequentie aan.  
Wat we kunnen doen is bij de computer een extra spelelement toevoegen waarbij de 
speler echt iets ‘creëert’ en zo dus waarde hecht aan zijn concept.  
Dat gene wat je dan creëert moet wel in relatie leggen met wat we hier doen, dus 
het tot stand komen van een idee. 
Mogelijke ideetjes: 

• Een spel waarbij je een leeg vierkant ziet met allemaal verschillende blokjes 
die daar op een bepaalde manier in kunnen zodat het vierkant precies vol zit. 
Het vierkant staat dan voor het lege canvas dat je aan het begin van een 
project hebt. Alle blokjes staan voor alle ideeën waar je selecties uit maakt 
om zo tot een concept te komen.  

• Een schuifpuzzels zoals de puzzels waar één blokje uit is en je dan een 
bepaalde afbeelding moet creëren 

• Een kleurplaat die je in moet kleuren die na elk afgewezen idee net iets 
moeilijker wordt. 

• Belangrijk in de minigame is dat je: 
• Iets creëert, waar je dan blij mee bent en trots op bent. 
• Mooi zou zijn als je ook het proces van het concept ontwerpen als een 

metafoor terug kan zien in de minigame dus: eerst iets breeds hebben 
(onderzoek) en daaruit dingen kiest en combineert waardoor er een concept 
ontstaat. 

• Iets maakt wat persoonlijk is.  
 
Overleg Corné: 
Positieve feedback gekregen. Het is goed dat we nu ook kijken naar de minigame 
die we toe willen voegen omdat zonder dat element het spel iets mist.  
Werken in XNA om iets te maken dat lijkt op wat er in Myst wordt gedaan met 
rondlopen in een (niet echte) 3D wereld is wel te doen. Dit is goed nieuws en hier 
kan Daniel weer mee aan de slag.  
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Notulen 12/05/09 
 
Overleg op school 
Aanwezig: 
Allen 
 
In eerste instantie hebben we Wesley even een update gegeven van waar we het 
gister over hebben gehad.  
Daarna zijn we verder gegaan met het maken van de minigame.  
We kunnen een verschil zien tussen: 

• Creatieve vrijheid: je kan maken wat je wil en daar zit niet een soort toetsing 
aan. 

• Puzzel of spel waarbij er wel iets goed of fout is en je daar op wordt 
afgerekend.  

 
We zijn nu gekomen op het idee om de speler een website te laten maken in de 
minigame. De eerste keer krijg je verschillende elementen om mee te werken (een 
tekstvlak, een afbeelding, een menublok etc), die heel basic zijn vormgegeven. Je 
maakt daar een website van en laat dit zien aan de docent. Die wijst het af met 
commentaar (iets vaags, zoals: het is niet creatief genoeg) en vervolgens kun je 
weer de website maken maar zijn alle blokken mooier en fancier geworden. Je kan 
er dan weer mee aan de slag en gaat er mee naar de docent etc etc.  
Om dit concept te testen aan de voorwaarden: 

• Het is persoonlijk (tot op zekere hoogte) 
• Je creëert echt iets.  
• Bij de afwijzing krijg je feedback en wij geven de gebruiker de tools om op 

die feedback in te spelen doordat de blokken mooier zijn etc.  
• Metafoor voor het ontwerp proces: je hebt veel bokken waaruit je kiest en 

combineert, net als met het maken van een concept in real life.  
 
We gaan nu verder echt ‘aan de slag’, de afspraken van nu: 

• Daniel heeft vrijdag testen gedaan in XNA om in 3D rond te kunnen kijken, 
zoals in Myst wordt gedaan; 

• Andrea maakt voor Wesley een assetlist met foto’s om te kunnen kijken wat 
er allemaal gemodelleerd moet worden als extra’s in de gangen; 

• Andrea maakt het onderzoeksverslag verder af; 
• Wesley gaat verder met het modelleren; 
• Joeri gaat verder met de verslagen.  
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Notulen 12/05/09 
 

Overleg op school 
Aanwezig: 
Allen 
 
In eerste instantie hebben we Wesley even een update gegeven van waar we het 
gister over hebben gehad.  
Daarna zijn we verder gegaan met het maken van de minigame.  
We kunnen een verschil zien tussen: 

• Creatieve vrijheid: je kan maken wat je wil en daar zit niet een soort toetsing 
aan. 

• Puzzel of spel waarbij er wel iets goed of fout is en je daar op wordt 
afgerekend.  

 
We zijn nu gekomen op het idee om de speler een website te laten maken in de 
minigame. De eerste keer krijg je verschillende elementen om mee te werken (een 
tekstvlak, een afbeelding, een menublok etc), die heel basic zijn vormgegeven. Je 
maakt daar een website van en laat dit zien aan de docent. Die wijst het af met 
commentaar (iets vaags, zoals: het is niet creatief genoeg) en vervolgens kun je 
weer de website maken maar zijn alle blokken mooier en fancier geworden. Je kan 
er dan weer mee aan de slag en gaat er mee naar de docent etc etc.  
Om dit concept te testen aan de voorwaarden: 

• Het is persoonlijk (tot op zekere hoogte) 
• Je creëert echt iets.  
• Bij de afwijzing krijg je feedback en wij geven de gebruiker de tools om op 

die feedback in te spelen doordat de blokken mooier zijn etc.  
• Metafoor voor het ontwerp proces: je hebt veel bokken waaruit je kiest en 

combineert, net als met het maken van een concept in real life.  
 

We gaan nu verder echt ‘aan de slag’, de afspraken van nu: 
• Daniel heeft vrijdag testen gedaan in XNA om in 3D rond te kunnen kijken, 

zoals in Myst wordt gedaan; 
• Andrea maakt voor Wesley een assetlist met foto’s om te kunnen kijken wat 

er allemaal gemodelleerd moet worden als extra’s in de gangen; 
• Andrea maakt het onderzoeksverslag verder af; 
• Wesley gaat verder met het modelleren; 
• Joeri gaat verder met de verslagen.  

 
 



 

 HKU – USAT – GDD1 - Going for a Ride – Groep 23 – Projectverslag | 130 
  

Notulen 18/05/09 
 

Overleg op school 
Aanwezig: 
Allen 
 
Wesley is al bijna klaar met modellen, er moeten nog een paar puntjes op de i 
worden gezet en daarna kan hij beginnen met kleur en textures. 
 
We gaan oor cube maps. Als dat niet lukt gaan we voor het echte inladen van het 3D 
object. We zijn bang dat als we alles 3D maken dat het dan groter lijkt dan het is, 
dus dat de speler denkt dat hij veel meer kan doen dan alleen klikken op deuren etc. 
3D zou wel werken bij bijvoorbeeld een spel waarbij je steeds objecten moet 
zoeken.  
 
We beginnen ons spel bij de computer, dus de minigame, in plaats van en niet 
speelbare intro. Anders is er namelijk een concept klaar en werk je daar niet aan.  
De minigame is met een drag en drop systeem. De tekst staat al in de blokken: kop, 
menublok, tekstvlak, titelblokken, plaatjes.  
 
Verder hebben we een discussie gehad over wat er is bij de exit (als je er voor kiest 
om weg te gaan en dus op te geven).  
Opties zijn: 

1. Wit gebied waar letterlijk niks is. > Dit zal waarschijnlijk heel verwarrend zijn 
voor de speler, ook niet zo’n goed idee.  

2. De vraag wordt gesteld: wil je echt opgeven? En dan sluit het spel zich af. > 
Wel een heel hard einde, er moet, volgens een aantal groepsleden, nog iets 
zijn voordat het spel zich afsluit.  

3. Een wit licht > fade weg > beeld van donker/herfst/regen dingen. 
Bijvoorbeeld het school’plein’ maar dan depressief. 

Voor het positieve einde zijn er ook nog opties: 
1. Je loopt weg uit de docentenkamer en kan nu vrij rondlopen in de gang en bij 

de computer, als je het zat bent kun je naar de exit gaan > is niet zo goed 
omdat het een soort anticlimax is en mensen dan weer rond kunnen lopen en 
juist eigenlijk gewoon weg moeten gaan.  

2. Nadat de docent je werk goedkeurt krijg je een wit beeld, daarna je cijfer met 
de eindcredits.  

Bij beide eindes kiezen we voor nu even voor de laatste optie. We leggen dit aan 
Corné voor en kijken wat hij er van vindt.  
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Notulen 19/05/09 
 
Overleg op school 
Aanwezig: 
Allen 
 
Vandaag maken we een lijst van wat er precies allemaal moet worden gedaan en 
wanneer: 
 

 M/C/S/W Wie? Wanneer af? (dus eigenlijk de dag 
ervoor 00.00 uur) 

Blokken minigame 1e 
versie 

M A 21/05 

Blokken minigame 2e 
versie 

M A 21/05 

Blokken minigame 3e 
versie 

M A 21/05 

Blok waar blokken in 
komen 

M A 21/05 

Draaiboek M A Versie 1: 23/05 
Af : 25/05 

Interface minigame M A 25/05 

Interface menu M A 27/05 

Afbeelding 
computerscherm 800x600 

M W 20/05 

Leraar afbeeldingen    

Green screen lokaal M   

Docent M   

Belichting neutraal M   

Belichting onderbelichting M   

Belichting backlight M   

Belichting overbelicht M   

Muziek 1e versie M J 25/05 

Muziek 2e versie M J 25/05 
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Muziek 3e versie M J 25/05 

Muziek fail-exit M J 25/05 

Muziek goede sfeer M J 25/05 

Schoolgeluid M J 25/05 

Docentgeluid 1e afwijzing M   

Docentgeluid 2e afwijzing M   

Docentgeluid 1e 
goedkeuring 

M   

Geluid open en sluiten 
deuren 

M J 25/05 

Geluid exit deur 
(branddeur) 

M J 25/05 

Geluid minigame pick up C   

Geluid minigame drop C   

Stemmetjes (geweten) C   

Programmeren    

Minigame drag & drop M D 25/05 

Minigame collision M D 25/05 

Minigame volledig M D 25/05 

Klik functionaliteit M D  

Rondkijken met muis M D  

Verloop van moods M D  

Geluid inprogrammeren M D  

Muziek inprogrammeren M D  

3d modeling prullenbak M W  

3d model fail einde  C W  

Texture boeken M W  

Texture schilderijen M W  

Texture posters M W  

Heel mood 1 opleveren M W  

Heel mood 2 opleveren M W  

Heel mood 3 opleveren M W  
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Mood positief 
lerarenkamer 

M W  

 
Storyboard/walkthrough: 
 
Bij overgangen naar andere beelden zie je het faden naar het andere beeld.  
In het spel heb je vrijheid om rond te kijken (niet te bewegen), echter zijn er 2 
gedeelten waar je niet rond kunt kijken: 
Docentenkamer en wanneer je aan de website werkt op de computer .  
 
Titelscherm 
Mood = neutraal: Bij start game: het spel begint bij de minigame: 
 Je ziet een computerscherm voor je (de randen). Daarop speel je de 
minigame. Je kan daarbij blokken slepen op een soort internetpagina waarbij je dus 
een website maakt. Als je op ‘send to teacher’ klikt verlaat je de kamer en kom je in 
de gang.  
In de gang zie je de exit deur en de teacher deur. Als je op de teacher deur klikt ga 
je naar weer een beeld van de teacher deur maar dan dichterbij. Bij nog een klik op 
de deur ga je naar de docentenkamer.  
Je komt de docentenkamer binnen, camera is niet te bewegen. Docent zegt ‘ik heb 
je bestand ontvangen’, en wijst het af door dingen te zeggen als ‘het is niet creatief 
genoeg’, ‘het is niks’.  
Bij het kiezen voor de exit klik je op de exit. Je krijgt dan het geluid “Wil je 
opgeven?” (door docent ingesproken). Dan verschijnt tekst met de keuzeopties: “Ik 
geef op” en “ik ga door”.   Als je op geeft zie je wit ligt en daarna depressieve 
afbeeldingen en de eindcredits.  
Als je concept wordt goedgekeurd hoor je positieve muziek. Je ziet nog dat de sfeer 
naar positief gaat en dan zie je de eindcredits.  
 
Opties voor docenten opmerkingen: 
“Ik zie door de bomen het bos niet meer” 
“Ik herken jou niet in het werk” 
“Het is niet creatief genoeg, kijk nog even naar de vormgeving” 
“Nog steeds kan ik er niet veel structuur in ontdekken” 
“Nog steeds voel ik er helemaal niks bij” 
“Waar ben je mee bezig geweest, hier kan ik toch helemaal niks mee? 
 
Uiteindelijke Opmerkingen docent: 
1e afwijzing:  “Ik heb je ontwerp ontvangen” 
  “Er zit geen harmonie in het geheel, probeer dat erin te verwerken” 
2e afwijzing:  “Ben je daar weer?” 
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  “Ik kan hier nog niet veel mee, hoor. Wat heb je in hemelsnaam zitten 
doen?” 
3e afwijzing:  “Het verbaasd me dat je hier nu voor me staat” 
  “*zucht*” 
  “Nou, nou, nou. Ik vind het (negatief) … fantastisch (positief)!” 
  
Resolutie van ons spel wordt 1024x768, zo kunnen ook de wat kleinere computers 
het spel goed weergeven. Het is prettig om de resolutie bekend  te hebben zodat we 
niet erg hoeven te scalen etc.  
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Notulen 20/05/09 
 
Overleg op school 
Aanwezig: 
Daniel Harmsen 
Wesley Schouten 
Andrea de Vries 
 
Vandaag zou Wesley een planning hebben zodat ook alle modeling dingen in de 
takenlijst konden worden gezet. Echter wil het technisch gezien nog steeds niet 
lukken om het spel werkend te krijgen. Het inladen van het idee met de cubes wordt 
niet mooi: het perspectief vervormd heel raar. Daarom hebben we besloten om het 
hele model in te laden maar dit wil ook niet lukken. We zijn eigenlijk de hele dag 
hier mee bezig geweest (Wesley en Daniel). 
Andrea is verder gegaan met het maken van de blokken en de interface voor de 
minigame.  
 
Verder hebben we even navraag gedaan bij 2e jaars studenten over het eventueel 
gebruiken van een ruimte waar we foto’s kunnen nemen van een docent. Dit wordt 
waarschijnlijk toch best lastig. We kunnen daarom ook een donkere ruimte zoeken 
binnen school en daar zelf met lichten spelen (bijvoorbeeld in de kelder). Onze keus 
van docenten gaat uit naar Corné van Delft of Egbert de Ruijter. De docent moet ook 
een aantal teksten inspreken.  
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Notulen 22/05/09 
Dit zijn tevens notulen van overleg op MSN op 21/05/09 
 
Overleg op MSN 
Aanwezig: 
Daniel Harmsen 
Wesley Schouten 
Andrea de Vries 
 
Vandaag en gister zijn we met zijn drieën aan de slag geweest voor het project, 
waarbij we ondertussen elkaar op de hoogte hielden van de voorgang. 
Voornamelijk ging het gesprek tussen Daniel en Wesley: het inladen van het 3D 
model gaat niet goed.  
Het probleem was dat bij het inladen van de .fbx uit 3dsmax al snel bleek dat de fbx 
teruggrijpt op de originele textures uit de maxfile, en doet dat met een absoluut 
pad (c://windows/programfiles etc). het probleem daarmee is dat als de .fbx 
uiteindelijk naar een andere map wordt gebracht dat dan de absolute paden niet 
meer kloppen. 
Na vele malen op verschillende manieren te hebben geëxporteerd als .fbx en het 
verslepen van textures naar allerlei mappen bleef dit probleem zich voordoen. Het 
bewerken van de .fbx in kladblok, om de absolute paden er uit te halen resulteerde 
in corrupte files. 
Het “baken” van de textures in max alvorens te exporteren resulteerde in eerste 
instantie ook niet tot het behaalde resultaat. Na velen uren rondkijken op internet 
op tientallen developer sites, het downloaden van meerdere plug-ins, het  
rondvragen bij klasgenoten en het updaten van software kwamen we uiteindelijk 
achter het grote probleem. Bij het "baken" van textures in max maakt het 
programma wel een berg aan TGA bestanden aan, voor elke object één, maar hij 
plakt ze niet al zelf over de objecten. 
Oplossing: bake de textures in max, open de max file, maak voor elk object in de 
scene een nieuw materiaal, met als bitmap de gemaakt TGA en overwrite daarmee 
de orginele textures. Bij deze oplossing worden alle absolute paden met oude 
materials en jpgs verbroken en is het relatieve pad kort, en alleen maar naar TGA's. 
Stop zowel het fbx bestand als de berg TGA's in de content folder van XNA, laad het 
model in, en voila: een 3d model. 
 
En dan wat er nog is misgegaan: de textures lijken niet te kloppen, omdat we ( in 
één van de vele mislukte gokken om de scene te laten werken) de hele scene 
hebben omgezet naar 1 gigantisch object met 1 gigatische uvw en 1 gigantische 
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TGA. XNA vond de TGA te groot, en daarom hebben we nu tijdelijk een laag 
resolutie bestand ingeladen. Later zullen we alle objecten wederom splitsen. 
Op het moment is alleen het kantoor ingeladen, de rest van het model volgt nog. 
Lighting wordt niet meegenomen vanuit max, die moeten in XNA worden 
geprogrammeerd. 
 
Wat verder ook nog grote vertragingen veroorzaakte was dat we veel ongeluk 
hebben gehad met max bestanden die vastliepen, plug-ins die de computer deden 
crashen, etc, etc.  
 
Andrea is tijdens dit puzzelfestijn bezig geweest met het maken van een complete 
speldoorloop (walkthrough). Iets wat tijd kostte maar gelukkig wel vlotter verliep.  
 
 
 
Notules te vinden op de portfolio van Andrea de Vries: 
http://student-kmt.hku.nl/~andrea0/ride.php?style=1 
 


