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INTRODUCTIE 

     

Wachten op een perron, zonder te weten wanneer je trein komt en hoe je op je bestemming komt, op 

het laatste moment moeten rennen naar een ander perron, iedere treinreiziger zal dit soort frustraties 

hebben meegemaakt. Hoe moeilijk kan het zijn om goede actuele reisinformatie te geven, ook als er iets 

misgaat op het spoor? 

Met een game willen we spelers laten ervaren wat er allemaal komt kijken om ook bij verstoringen 

goede reisinformatie te geven. En willen we spelers ook laten ervaren hoe vervelend het voor reizigers is 

als de reisinformatie niet klopt. 

In het ontwikkelen van de game komen veel aspecten van het spoor terug: het uitvoeren en bijsturen 

van de treinenloop, de automatische omroep en informatieborden op de perrons, het berekenen van 

reisadviezen en het simuleren van gedrag en gevoel van reizigers. 

DOEL 

Het doel is een game te ontwikkelen die mensen in de spoorsector inzicht kan geven in de complexiteit 

van reisinformatie bij storingen en de dilemma’s tussen logistieke oplossingen en de tevredenheid van 

reizigers. 

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

De game bevat een simulatie van de treinenloop op een station waarbij spelers keuzes kunnen maken in 

het oplossen van vertragingen of verstoringen, wat doorwerkt in de reisinformatie en tevredenheid van 

reizigers. Ook kunnen spelers aanvullende reisinformatie verstrekken. Voor de spelers is zichtbaar welke 

reisinformatie op het station beschikbaar is en hoe reizigers op de perrons reageren op de gemaakte 

keuzes en de verstrekte reisinformatie. Doel van het spel is om de tevredenheid van de reizigers zo hoog 

mogelijk te houden. 

TOEPASSINGSGEBIED 

Primair willen we de game met begeleiding kunnen spelen met een groep spelers uit de spoorsector. 

Het zou mooi zijn als de game ook zelfstandig door individuele spelers zou kunnen worden gespeeld. 



CONTEXT/GERELATEERD WERK 

Er zijn drie eerdere opdrachten gedaan voor ProRail, die meer of minder overlap hebben met deze 

opdracht. UCS Bijgestuurd heeft voor Utrecht de bijsturing van station Utrecht in een game verwerkt 

inclusief reizigersstromen. De nieuw te bouwen game kan worden gezien als een meer gedetailleerde 

game voor reisinformatie. De wens is om delen van de modellering van deze game over te nemen. 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

De frustratie van te late of onjuiste reisinformatie bij verstoringen is waarschijnlijk voor iedereen 

herkenbaar. De game is een leuke en pro-actieve manier om binnen de spoorwereld de achtergrond van 

deze problemen te begrijpen en energie te creëren om nog vaker goede en tijdige reisinformatie aan de 

reiziger te geven. Uitdaging: hoe leuker het is om de game te spelen, hoe groter de impact gaat zijn. 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

• Je krijgt een kijkje in de keuken van NS en ProRail 

• Het spel bevat veel verschillende aspecten van het spoor in versimpelde vorm, daardoor een 

heel divers project met waarschijnlijk verschillende technieken (simulatie, agents, optimalisatie) 

• Je kunt meehelpen aan een probleem waar je zelf ook wel eens last van hebt 

• Door ervaring met eerdere games is de kans op succesvol project groot 

DELIVERABLES 

• Game, te installeren op meerdere soorten computers/ schaalbaar naar meerdere formaten 

beeldschermen 

• Scenario instelbaar via gebruiker of inputfiles 

• Game is eenvoudig werkend te krijgen op een willekeurige computer (makkelijke installatie of 

eenvoudig benaderbaar) 

• Beknopte handleiding, code en technisch ontwerpdocument 

• Bij single player: tutorial / help functie 

PROJECTDUUR 

Het project loopt van begin september 2018 tot en met eind januari 2019 

ONTWERP GRENZEN 

Binnen de doelstellingen is in overleg veel mogelijk en zijn er geen concrete grenzen. Voor het realisme 

van de besturing van de treindienst en reisinformatie moet de opdrachtgever expliciet akkoord geven op 

afwijkingen/versimpeling van specificaties. Daarnaast moet de game acceptabel zijn voor de doelgroep, 

bijvoorbeeld de manier waarom reizigers in de game hun onvrede uiten mag creatief maar niet 

kwetsend zijn. 



BEPERKENDE VOORWAARDEN 

De game moet speelbaar zijn onder Windows op een PC (al dan niet gekoppeld aan groter scherm), 

touchscreen PC en evt windows tablet. Het is wenselijk als de game gespeeld kan worden op meerdere 

schermgroottes (zowel grootte als verhouding lengte/breedte) en bediend kunnen worden door middel 

van toetsenbord/muis en/of touchscreen. Bediening van het spel zonder toetsenbord heeft de voorkeur. 

SYSTEEM INPUT 

De game is een zelfstandige game en heeft geen koppelingen met andere systemen. Dienstregeling en 

verstoring scenario’s worden in een af te spreken formaat aangeleverd. 

GEWENST GEDRAG 

- Bewustwording van de (on)mogelijkheden en dilemma’s bij het bijsturen van de treindienst en 

informeren van reizigers 

- Gesprek tussen deelnemers over de systematiek en de dilemma’s tussen logistieke en 

reizigersbelangen 

ONGEWENST GEDRAG 

- Te vroeg anticiperen op (in werkelijkheid) nog niet bekende informatie, bijv bij meerdere keren 

spelen 

- In werkelijkheid niet uitvoerbare maatregelen kunnen uitvoeren, bijv niet kunnen terugspoelen 

of treinen “optillen” en verplaatsen. 

GEBRUIK 

VISUALISATIE 

De spelers hebben overzicht over een fictief station en de sporen/wissels naar het station toe. Binnen 

het station zien de spelers de gegeven reisinformatie, reizigers op de perrons en de treinen met hun 

bestemming. Op de sporen en wissels naar de stations toe zien de spelers de treinen aankomen en 

vertrekken en kunnen ze zien of opvragen welke treinen met welke vertraging verwacht worden.  

Ook is te zien of op te vragen hoe reizigers zich voelen (en liefst ook waarom), waar reizigers heen willen 

en wordt een score bijgehouden van tevredenheid van reizigers.  

Ervaring reizigers/reisinformatie mag het gevoel aanspreken. Animatie of graphics van reiziger op 

perron met omroep/borden kan hier mogelijk bij helpen, of feedback van reizigers in het scherm, of 

duidelijk ontevreden groep lopende reizigers.  

 

 



ARTWORK 

Het artwork betreft met name de presentatie van de reisinformatie en reizigers, waarbij we denken aan 

2D visualisatie. Er is veel informatie te geven aan de spelers, visualisatie kan hierbij helpen. Ook zou de 

visualisatie emotie of gevoel van reizigers (tevredenheid/onzekerheid/verwarring/frustratie/berusting) 

moeten overbrengen als reactie op reisinformatie of wel/niet verschijnende treinen.  

SPELERS-/GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

De spelers monitoren en besturen de hele afhandeling van de treinenloop en reisinformatie op het 

station. Als alle treinen op tijd rijden hoeven de spelers niets te doen, zodra er iets mis gaat is het aan 

hun om de treindienst en reisinformatie zo te regelen dat de reizigers zo tevreden mogelijk blijven.  

De spelers zullen het effect van hun handeling beoordelen op basis van de visualisatie van de treinen en 

reizigers op de perrons en de score. 

ACTIES/HANDELINGEN 

Typische handelingen voor spelers zijn het monitoren van de treindienst, signaleren van mogelijke 

conflicten/problemen en het bijwerken of aanpassen van de treinenloop en/of de reisinformatie.  

VEREISTE MATERIALEN 

Windows computer of laptop, met mogelijkheid testen op groot scherm of meerdere schermen vanaf 

een computer/laptop. 

MATERIALEN AANGELEVERD DOOR DE OPDRACHTGEVER 

- Lay-out van fictief station  

- Dienstregeling/treinactiviteiten (input file, meerdere varianten mogelijk) 

- Logica van het besturen van de treindienst (mondeling/workshop) 

- Logica van werking reisinformatiesystemen (mogelijk mondeling/workshop) 

- Logica van tevredenheid van reizigers  

- Score-berekening van tevredenheid 

- Scenario’s met afwijkingen van de dienstregeling waarop geacteerd moet worden (input file, 

meerdere varianten mogelijk) 

 

TESTOMGEVING 

Testen kan op willekeurige middelen (PC/laptop, Touchscreen PC, groot scherm).  Er zijn meerdere 

direct betrokken die op korte termijn ingezet kunnen worden voor testen, daarnaast zijn 1 of 2 

testsessies bij NS of ProRail gewenst met mensen buiten het project.   



CONTACTPERSOON 

Contactpersoon is (per 1 augustus) Inge van Kooten van NS Prestatieregie & Innovatie. Daarnaast is 

expertise beschikbaar van een regisseur Reisinformatie (NS), een opleider verkeersleiding (ProRail) en 

game-experts (NS/ProRail).   


