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INTRODUCTIE 

In dit project zal een game ontwikkeld worden in samenwerking met het Department Rechten met 

als doel dat deze game in gebruik genomen gaat worden bij de politie. 

De politie wil een gedragsverandering bewerkstelligen bij de operationele medewerkers op het 

gebied van internationaal recht. Gekozen is om dat te doen via een game.  

De gemiddelde medewerker heeft weinig kennis van internationaal recht, en men ziet dit als een 

saai onderwerp. Dit werkt belemmerend in situaties waar voor een delict bijvoorbeeld beslag moet 

worden gelegd op e-mail, die op een server staat in het buitenland. Voor dit soort scenario’s is het 

wenselijk in een game-omgeving geoefend te hebben met internationaal recht. De game moet 

kennis over-, ervaring met -en houding tegenover internationaal recht beïnvloeden.  

Juristen van de politie en van de faculteit rechten zullen meewerken om de Product owner en bij te 

staan in de juridische aspecten. 

DOEL 

Wat moet er gemaakt worden? Deze sectie beschrijft in algemene bewoordingen wat het doel van de 

game of software is  en wat de globale eisen zijn van wat de game en/of software moet kunnen. Tevens 

kan in deze sectie worden beschreven wat de doelgroep van het uiteindelijke prototype is. 

Het doel van de game is operationeel medewerkers van de politie spelenderwijs kennis over en 

ervaring met het internationaal recht bij brengen.  

WAT IS DE FUNCTIONALITEIT VAN DE GAME EN/OF SOFTWARE? 

Korte beschrijving van de functies van het te ontwikkelen systeem 

Op het voorblad zie je een mogelijk ontwerp van de game. Op een internationaal speelbord 

verschijnen events. De speler (politie) wordt getriggerd om te onderzoeken: een moord of 

cybercrime die wordt gemeld. Door via de telefoon of de fax(!) in het spel te vragen te stellen en 

antwoorden te krijgen worden feiten bekend. Het doel is de verdachte op te sporen en bewijslast te 

verzamelen. Die bewijslast moet dan voldoen aan het internationaal recht. Als de speler daar buiten 

gaat of niet binnen de gestelde tijd voldoende feiten vindt, dan is het game over. 

De game plot moet globaal de vier stappen raken: Trigger, Soevereiniteit, Rechtsmacht en 

Opsporing.  

Er is een trigger, zoals bijvoorbeeld een strafbaar feit, een verdachte, een slachtoffer, of bewijs dat 

gevonden wordt.  

Bij deze trigger komt de soevereiniteit naar voren: hebben we als Nederlandse autoriteit (politie, 

Openbaar ministerie) rechtsmacht? Als we geen soevereine rechtsmacht hebben, dan is het 

internationaal recht van toepassing en moeten we dus samenwerken met andere landen. 

Internationale samenwerking op juridisch gebied is een wirwar van beginselen en verdragen, 

waaronder het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 



het cybercrime verdrag en de Nederlandse strafvordering. De game moet over deze zaken basale 

kennis overbrengen en de spelers leiden naar tools (websites) die door de politie zijn ontwikkeld 

om specifieke vragen te beantwoorden. 

Tevens dient de game de speler enkele beginselen (bv: soevereiniteit, rechtsmacht, 

vertrouwensbeginsel, wederkerigheid, specialiteitsbeginsel) en belangrijke actoren (bv: 

Internationaal Rechtshulp Centrum) bij te brengen.  

Daarnaast moet in de game opsporing aan de orde komen. Hoe wordt het strafbaar feit bewezen? 

Bewijs valt ruwweg in twee categorieën: Die van digitale data en van overige zaken.  

De volgende stap is het onderkennen waar het bewijs zich bevindt: welk land, en dan per land de 

van toepassing zijnde verdragen toepassen. Bij Digitale Data is het onder andere van belang of het 

land het cybercrime verdrag heeft ondertekend. Uiteindelijk moet een rechtshulpverzoek worden 

opgesteld, en worden ingestuurd naar het Internationaal Rechtshulp Centrum. Zij zullen het 

verzoek dan doorsturen naar het betreffende land om het bewijs op te vragen.  

In dit game is het belangrijk om de juiste juridisch achtergrond te weten. Daarom heeft het project 

naast de ICT-studenten een referentiegroep waarin rechtenstudenten, docenten van de 

politieacademie en juristen van de politie deelnemen. 

Een specifiek game element is bijvoorbeeld het volgende: Een redelijke hoeveelheid 

rechtshulpverzoeken aan Amerika komen onbeantwoord terug omdat niet is voldaan aan de 

‘probable cause’.  

Als game developer kun je terugvallen op sessies met de productowner en een referentiegroep 

internationaal recht. Zij zullen je uitleggen wat ‘probable cause’ is. Het is dan aan het team van 

game developers om de ‘probable cause’ in de game te verwerken. We verwachten van het 

ontwikkelteam dat men zich inleeft en meedenkt in deze elementen.  

Een ander voorbeeld: Het is mogelijk om gegevens te gebruiken uit open bronnen zoals Facebook, 

WhatsApp en Instagram. Denk aan de gegevens die worden gebruikt voor het onderzoek naar 

MH17. Gebruik en beslaglegging van gegevens gaan volgens de leidraad opsporing 

internetbevoegdheden. Maar wat zijn de kernelementen van deze leidraad (dat hoor je van de 

referentiegroep) en hoe verweef ik deze in de game (dat doet het team van developers). 

Het is de bedoeling te starten met het kunnen spelen van enkele cases. Maar het game moet 

geschikt zijn om nieuwe cases in te voeren, zonder dat daar programmeer kennis voor nodig is. Dus 

er moet ook een soort moderator-rol zijn die nieuwe cases kan inbrengen. Deze cases rusten 

natuurlijk op jurisprudentie. Deze moderator zorgt voor het inbrengen van triggerelementen en 

feedback op handelingen. 

 

TOEPASSINGSGEBIED 

Wat is het toepassingsgebied voor de applicatie of de game? In welk gebied wil de 

opdrachtgever deze gebruiken?  



Het toepassingsgebied training van medewerkers van de Nederlandse politie. Specifiek voor de 

operationeel medewerkers. Potentieel bereik is ordegrootte tienduizend –twintigduizend 

medewerkers. 

CONTEXT/GERELATEERD WERK 

Zijn er al games, applicaties die in bepaalde opzichten vergelijkbaar zijn met het beoogde 

projectresultaat? Zijn er voorbeelden, sfeerimpressies, screenshot, illustraties die helpen om richting te 

geven aan het ontwerp van de software? 

Ja, de Politie Academie zet al games in voor het leren. Dit zijn onder andere profchecks, waar in een 

virtuele stad moet worden geacteerd. Behaalde punten bij de profchecks tellen mee voor het halen 

en behouden van de executieve status. Op deze discipline mag worden aangesloten, maar dat is niet 

verplicht. De politieacademie zet regelmatig studenten in van Hogeschool Windesheim. 

Daarnaast is er onlangs het concept van micro-learnings geïntroduceerd. Dat zijn kleine leersessies 

van ongeveer 15 minuten die je volledig kunt volgen op de mobiele telefoon. Dit is verbonden met 

een community-app in Slack. Mogelijk kan deze game in deze context worden gebracht.  

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

Wat maakt dat dit een interessant project is? Wat heeft het voor impact op de gebruiker? Wat heeft 

het voor impact op de maatschappij? Wat maakt dat deze game of applicatie een succes gaat worden? 

Het spelen van deze game helpt de politie Nederland veiliger te maken. Je levert op deze manier een 

bijdrage aan de veiligheid. 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

Het is een lastig, actueel en daarom gewild onderwerp bij werkgevers: Kennis op het snijvlak van de 

ICT en (internationaal) recht.  

Je leert bij ons over de combinatie ICT, Politie en Internationaal recht. Dit zie je vooral terug bij 

opsporing van cybercriminaliteit en de vraag of  de politie mag ‘terughacken’ bij een crimineel – de 

invoering van  de wet Computer Criminaliteit 3. Hier speelt internationaal recht direct mee. Een 

hacker is vaak van een andere nationaliteit, of opereert vanuit een internationaal botnet. En wat 

mag je als Nederlandse politie dan wel of niet doen om deze persoon op te sporen. 

Je hebt de vrijheid om een game van scratch af aan op te bouwen. Het is een greenfield situatie. 

DELIVERABLES 

Deze sectie beschrijft wat er dient te worden opgeleverd. Naast de standaard eis dat er een prototype 

van de software of de game opgeleverd moet worden kunnen er aanvullende dingen zijn die moeten 

worden gemaakt. Denk hierbij aan documentatie van de game/software of resultaten uit onderzoek of 

testsessies. Aangeraden wordt om al voor het eind van het project de software te installeren op de 



computer van de opdrachtgever waar de software verder moet gaan draaien. Indien gewenst kunnen 

de studenten dit doen. Geef wensen hierover aan in deze sectie. 

• Game ontwerp/design 

• Playtests 

• Game, waaronder wordt verstaan: de broncode, documentatie, handleiding. 

 

PROJECTDUUR 

Het Bachelor eindtraject van H2 2017: september 2017- januari 2018 

  



 

ONTWERP GRENZEN 

De studenten zijn verantwoordelijk voor het uiteindelijke technische ontwerp van de game en/of 

software. Hiervoor zullen zij ook contact hebben met de opdrachtgever. De grenzen van het ontwerp 

dienen echter wel deels te worden bedacht vooraf. Het doel hiervan is om te zorgen dat de studenten 

op een goede manier het project in stappen. Deze secties dienen deze grenzen aan te geven. 

Het spel zal moeten gaan over de basisprincipes van internationaal recht zoals toegelicht in de 

functionaliteit van de game. Er zijn redelijk wat cases op dit gebied. Die kunnen worden gebruikt 

om de game te testen. Juridische kennis is niet vereist; er is een referentiegroep die de juridische 

kennis inbrengt. Toch verlangen we van de studenten dat ze mee puzzelen in de opzet van de game, 

en zich daarbij houden aan de input van de juridische referentiegroep. 

Een voorbeeld: Casus van de European Court of Human Rights: Prezhdarovi v. Bulgaria  

Een verkoper van games heeft geklaagd over een computer club die verschillende games, ondanks 

het feit dat ze er geen recht op hadden om ze te reproduceren en verspreiden, hadden geïnstalleerd 

op de computers en deze games verhuurden aan hun klanten. De verkoper van de games stelde dat 

de computer clubeigenaren wisten dat ze dit niet zomaar mochten doen.  

Omdat er te weinig informatie was om een strafprocedure te starten wilde de prosecutor een 

onderzoek naar de computerclub starten om meer informatie te verzamelen om te kijken of er een 

strafbaar feit werd gepleegd. De prosecutor stelde dat als de politie er inderdaad achter zou komen 

dat er een strafbaar feit gepleegd werd, ze maatregelen moesten nemen om het nodige bewijs te 

beveiligen. Dit hield een ‘on-the-spot’ inspection in en een doorzoeking en beslaglegging van de 

computers.  

 

De mensen van de computerclub waren het niet eens met deze onderzoekingen omdat de 

prosecutor geen gerechtelijk bevel had voor dit onderzoek. Ondanks dat voerde de politie het 

onderzoek toch uit. Het verweer was ook dat de doorzoeking en inbeslagneming niet de enige 

middelen waren waarmee de beveiliging van het bewijs kon worden bewerkstelligd en dat er geen 

pressing circumstances waren. Ook stelde ze dat de computers brieven en persoonlijke informatie 

over vrienden en klanten bevatten, welke geen onderwerp van het onderzoek waren.  

Er wordt gesteld dat er sprake is van een schending van art. 8 EVRM, het recht op privacy.  

De rechter stelt dat de doorzoeking van de computers en de inname ervan een inbreuk op het recht 

van privacy heeft gemaakt. De vraag is echter of deze inbreuk gerechtvaardigd was. De rechter 

betwijfelt in deze zaak of de omstandigheden ‘pressing’ waren aangezien het bevel om het 

onderzoek te doen al drie weken van tevoren gegeven was. Ook hadden ze al drie weken van 

tevoren informatie ontvangen over illegale verspreiding van computerproducten waardoor ze 

genoeg tijd hadden om meer informatie te verzamelen om zo een strafprocedure in gang te zetten 

en een aanvraag bij de rechter te doen om het onderzoek in gang te mogen zetten. Ook zijn er geen 

waarborgen.  



Tot slot heeft de politie op geen enkel moment rekening gehouden of geluisterd naar de 

opmerkingen van de eigenaren van de computers dat er ook persoonlijke, irrelevante informatie op 

stond. Hiermee had wel rekening moeten worden gehouden.  

De rechter komt tot de conclusie dat de inbreuk niet gerechtvaardigd is en dat er dus sprake is van 

een schending van art. 8 EVRM.  

 

BEPERKENDE VOORWAARDEN 

Er is nog geen platform keuze, de mogelijkheden zijn:  

De game moet kunnen worden gespeeld op de standaard smartphone van de politie (Samsung A5 of 

S7, Android besturingssysteem), waarbij app uit de Playstore moet worden kunnen gedownload. 

Hoewel de game ontwikkeld wordt voor toepassing bij de politie is er niets op tegen als burgers (of 

juristen) deze game ook gaan spelen. 

Alternatief is de game te spelen in de Kantoorautomatisering omgeving van de politie. Hier zijn 

Internet Explorer 11, of Google Chrome de platformen en is het gebruik van Java niet toegestaan. 

SYSTEEM INPUT 

Deze sectie beschrijft wat er gebruikt wordt als invoer voor de software of het spel. Denk hierbij aan 

informatie en informatiestromen maar ook aan de locatie waar het gebruikt wordt, wie of wat er 

nodig is om het te gebruiken.  

Het gaat om kennis, houding en vaardigheden in deze game. Er zal geen datastroom zijn die als 

(technische) input wordt gebruikt. 

We denken aan een ‘gebied’ waar de operationeel medewerker in kan spelen om een case op te 

lossen. In dit ‘gebied’ moet trigger elementen kunnen worden geplaatst (slachtoffer, bewijs, 

informatie, ..). In het ‘gebied’ moeten ook landen te onderscheiden zijn. Vervolgens moet afhankelijk 

van de handelingen van de speler ‘Events’ gebeuren. Deze ‘Events’ gebeuren aan de hand van een 

opgestelde rule-set. Deze rule-set moet volledig in lijn zijn met internationaal recht. De rule-set 

moet ook toetsbaar en opvraagbaar zijn.  

Verder is mogelijk behoefte aan een functioneel beheerder rol, die zorgt voor het onderhoud van de 

rule set die in overeenstemming is met het internationaal recht. 

GEWENST GEDRAG 

Dit beschrijft wat de gebruiker of speler moet gaan doen. Wat wil je dat er voor gedrag wordt 

getoond? Dit hoeft niet beperkt te blijven tot het gedrag ten opzichte van het spel of software, maar 

kan breder worden getrokken. Om een heel gek voorbeeld te noemen: een spel heeft als resultaat dat 

het zorgt dat mensen in hun verdere leven zich houden aan het niet door rood rijden. Dit hoeft geheel 

niet terug te komen in het spel, als het maar wel dit gedrag als gevolg heeft. 



Operationeel medewerkers willen hun kennis, houding en vaardigheden ten opzichte van het 

internationaal recht verbeteren zodat ze vaardig worden in het opstellen van internationaal 

rechtshulpverzoeken. 

ONGEWENST GEDRAG 

Wat wil je dat de speler of gebruiker absoluut niet zou moeten doen? Om een voorbeeld te noemen: een 

applicatie op de mobiele telefoon voor het bijhouden van het eetpatroon (en dat dit wordt gedeeld op 

sociale media) heeft als gevolg dat mensen uiteindelijk niet de goede gegevens invullen. Het 

ongewenste gedrag is dus het liegen over je eetpatroon. 

nvt 

GEBRUIK 

Dit deel van het document dient gevuld te worden met informatie over het gebruik van de game of de 

software. Wat voor ervaring zal de speler of gebruiker hebben? Wat zal hij of zij voor zich zien? Wat 

moet hij gaan doen? Hoe moet hij gaan handelen? 

VISUALISATIE 

Hoe beleeft de eindgebruiker het uiteindelijke prototype? Wat ziet hij of zij voor zich? In welke stijl 

wordt dit gepresenteerd? 

Dat is vrij. Vraag en antwoord is een optie, maar liever is er sprake van een virtueel speelbord waar 

events gebeuren waarop moet worden geacteerd. 

ARTWORK 

Is er behoefte aan artwork door stagiaires grafische MBO opleiding? Wat voor soort, 2D/3D? Wat voor 

beeldmateriaal is er nodig? Welke stijl wordt aan gedacht?  

De politie heeft een eigen huisstijl. De game moet daarmee niet strijdig zijn.  

Wat werkt zijn beelden/foto’s uit de praktijk. Hier geldt een restrictie dat beelden niet herleidbaar 

mogen zijn naar een concrete case. 

Mogelijk vallen we terug op een collega’s binnen de politie die ervaring hebben met artwork voor 

games. We verwachten dat er enkel 2D visualisatie in de game nodig is. 

SPELERS-/GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

Wat ziet de speler of gebruiker? Vanuit welke invalshoek gaat hij of zij te werk? Vanuit welke situatie 

(werk, vrije tijd, training, etc...) gaat de speler of gebruiker met het prototype aan de gang? 

De speler zit een case. Dit is werk gerelateerd. Er is een trigger in de vorm van een misdaad, 

slachtoffer, bewijs.  



ACTIES/HANDELINGEN 

Wat zijn de typische acties of handelingen die een gebruiker moet uitvoeren? Denk hierbij vooral aan 

‘werkwoorden’ om dit te kunnen beschrijven. 

Informatie verstrekken en informatie opvragen. 

VEREISTE MATERIALEN 

Wat zijn de materialen die gebruikt dienen te worden voor het maken van de software of het spel? 

Denk hierbij aan specifieke hardware of software. Een app. voor een mobiele telefoon vereist 

bijvoorbeeld dat er telefoons zijn waarop deze kan worden ontwikkeld.  

MATERIALEN AANGELEVERD DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Wat zijn de materialen die nodig zijn voor het project die de opdrachtgever gaat aanleveren? Denk 

hierbij aan data, modellen, software modules, documentatie….  Zijn deze nu reeds beschikbaar? Zo nee, 

is het zeker dat ze beschikbaar zijn bij aanvang van het project? 

Er zijn twee opties mogelijk. De keuze is aan de studenten: 

• Volg de aanpak van Profchecks. Dan moet samen met de politie-academie de game worden 

opgezet, en zal daar documentatie worden gehaald.  

• Volg de greenfield aanpak. Maak een eigen app in de Playstore. 

• De overheid heeft een OpenSource strategie. Dat betekent dat het waarschijnlijk is dat Unity 

gebruikt gaat worden. 

TESTOMGEVING 

Waar moet het resultaat getest worden? Welke faciliteiten/testpersonen zijn hiervoor beschikbaar via 

de opdrachtgever. 

Vooralsnog moet er vanuit gegaan worden dat er geen testsystemen beschikbaar zijn. Toegang tot 

de systemen kan alleen na screening. In de voorliggende situatie is dat hoogst onwaarschijnlijk 

vanwege de doorlooptijd en financiering van de screening. 

CONTACTPERSOON 

Deze sectie beschrijft wie er bij de opdrachtgever zal samenwerken en overleggen met het projectteam 

en verantwoordelijk is voor het leveren en verzorgen van de specifieke materialen ten behoeve van de 

ontwikkeling 

Organisatorisch; 

Marius Kok, Teamchef Pre-Development, Dienst ICT, Politie Diensten Centrum 

Marius.kok@politie.nl 



Juridisch inhoudelijk: 

Mark Zoetekouw, Operationeel Specialist, Kennis en Leercentrum, Landelijke Eenheid 

Mark.zoetekouw@politie.nl 

 


