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INTRODUCTIE 

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) is dé organisatie in Nederland op het gebied 
van lucht- en ruimtevaart. We doen onderzoek naar veiliger, milieuvriendelijker en efficiënter 
vliegverkeer. Het NLR heeft twee vestigingen: in Amsterdam en in Marknesse. Bij elkaar werken er 
zo’n 700 mensen; van vliegtuigbouwkundigen tot psychologen en van wiskundigen tot 
applicatiedeskundigen.  
 
Wij ondersteunen de overheid bij hun beleid en versterken het innoverend vermogen van 
bedrijven. Onze klanten zijn overheden, grote en kleine industrieën, luchtvaartinstanties, 
ruimtevaartorganisaties en non-gouvernementele organisaties. Nationaal, maar ook internationaal. 
Wij vinden maatschappelijk relevant werk belangrijk en willen aan de frontlinie staan van 
technologische innovatie. 

De divisie Aerospace Operations (AO) houdt zich primair bezig met onderzoek naar verbetering van 
veiligheid, milieueffecten en efficiency van luchtverkeer. Voor de uitvoering van de opdrachten 
heeft de divisie een aantal faciliteiten tot haar beschikking zoals ATM simulatoren, 
vluchtsimulatoren en laboratoriumvliegtuigen; deze faciliteiten kunnen geïntegreerd worden 
ingezet.  

De AO-afdeling Training, Simulation and Operator Performance (AOTS) van het NLR is richt zich 
onder meer op de opleiding en training van operators. Door alle ontwikkelingen, in zowel de 
luchtvaart als opleidingskunde, bestaat behoefte aan een andere manier van trainen. Serious games 
zijn als leermiddel veelbelovend en inmiddels al niet meer weg te denken uit het hedendaagse 
onderwijs, trainingen en (beroeps)opleidingen.  

Het NLR onderzoekt ook serious games, onder meer om bepaalde vaardigheden te trainen in een 
dynamische omgeving. Onderzoek naar de inzetbaarheid en effectiviteit van serious games neemt 
toe, maar de resultaten zijn nog beperkt en de houding tegenover serious games (zeker in de 
luchtvaart) is ambigu. Er is interesse, maar ook wantrouwen. Het NLR wil wetenschappelijk 
onderzoek verrichten naar de kenmerken van en ontwerpprincipes voor serious games als effectief 
trainingsmiddel in het algemeen, en meer specifiek met betrekking tot het voorbereiden op 
onbekende en onverwachte (nood)situaties. 

  



 

 

DOEL 

Het doel van de te ontwikkelen game is tweeledig. Ten eerste moet het NLR met de game 
wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen game-elementen en de ontwikkeling van 
competenties kunnen uitvoeren. Ten tweede dient de game het nut van gaming voor piloten aan te 
tonen: versterking van de competenties van piloten om adequaat te handelen in onbekende 
(nood)situaties.  

De game is in eerste instantie gericht op piloten van commerciële luchtvaartmaatschappijen; goed 
opgeleide professionals met een drukke baan. Hun ervaring met het spelen van games zal sterk 
uiteenlopen. Het is een uitdaging om een game te maken die enerzijds aantrekkelijk en leuk, maar 
eenvoudig te spelen is voor de minder ervaren speler, maar ook voldoende uitdaging biedt voor de 
meer ervaren speler.  

WAT IS DE FUNCTIONALITEIT VAN DE GAME? 

Het betreft een single player game die in Unity 3D ontwikkeld wordt, in eerste instantie als native 
app voor de iPad. Mogelijk zal de game later ook op Android-tablets en pc’s gespeeld worden. 

De speler is met zijn ruimteschip op weg naar Mars, in een tijdperk waarin volop ruimtereizen 
worden gemaakt en er verschillende ruimtestations zijn. De reis naar Mars verloopt in etappes 
(levels), waarbij steeds een volgend ruimtestation moet worden bereikt.  

De speler heeft een first person view vanuit de cockpit van zijn ruimteschip. Hij ziet zijn dashboard 
en overhead panel, de ‘buitenwereld’ (de ruimte) en een HUD met een beperkt aantal elementen 
(bijv. geplande baan en obstakeldetectie). De speler bestuurt zijn ruimteschip (links/rechts) om in 
de juiste baan te blijven en obstakels te ontwijken. Ondertussen houd hij de status van het 
ruimteschip en de vlucht in de gaten door middel van de instrumenten op het dashboard. Omdat er 
tijdens een vlucht natuurlijk van alles gebeurt, ontvangt de speler meldingen en opdrachten op het 
dashboard, in de HUD en via audio.  

De speler moet (met een bepaalde tijdslimiet) reageren op de meldingen en opdrachten die hij 
krijgt en op afwijkingen in de status van vlucht en ruimteschip die hij waarneemt of verwacht. Soms 
is de gevraagde reactie een eenvoudige handeling op het dashboard (denk aan het omzetten van 
een draaiknop of schuifjes, of een code invoeren op een numeriek toetsenbord),  andere keren gaat 
het om het uitvoeren van een wat omvangrijkere opdracht om bepaalde objecten te verdienen (bijv. 
fuel, food) of te behouden (bijv. health). De speler kan ook zelf opdrachten oproepen om proactief 
te handelen. 

Er treden ook gevaarlijke situaties op, waarop de speler moet reageren. Bijvoorbeeld een ramkoers 
met een asteroïde, of onvoldoende zuurstof om veilig tot de eindbestemming te komen. 

 

De game bootst op abstracte wijze situaties uit de luchtvaart na. De omgeving is zeer dynamisch en 
vergt interactie met de speler. De taakomgeving is geen herkenbare cockpit en de taak lijkt niet op 
het echte vliegen, maar er zijn wel taak- en situatieaspecten die sterk overeenkomen met 
vliegtaken. Hierbij spelen zaken als gevaar, veiligheid, tijdsdruk en afleiding een rol. De game bevat 
bovendien verrassingselementen waar de speler zich niet door uit het veld moet laten slaan. 



 

 

De game als onderzoekstool vergt specifieke functies: 

 De game vergt weinig instructie/leertijd/game-skills  
 Gedrag en prestaties worden gemeten en opgeslagen 

Het leereffect van de game zal betrekking hebben op de volgende competenties: 

 Situation awareness: het monitoren van de omgevingen en het vroegtijdig signaleren van 
afwijking. In de game betreft dit het in de gaten houden van de variabelen op het dashboard. 

 Workload: wanneer er meerdere taken tegelijk uitgevoerd moeten worden of er 
onverwachte dingen gebeuren, moet de speler kalm blijven en de belangrijkste handelingen 
als eerste uitvoeren. In de game voeren we geregeld de workload op door bijvoorbeeld 
meerdere opdrachten tegelijk te geven of tijdens de uitvoering van een opdracht de 
primaire taak lastiger te maken. 

 Creative thinking en Resilience: wanneer de oplossing niet direct voor de hand ligt, moet 
de speler door creatief denken tot een oplossing komen. Als het dan niet gaat zoals de speler 
verwacht, moet hij niet bij de pakken neerzitten, maar zich herpakken om een oplossing te 
vinden. In de game zullen de opdrachten niet altijd expliciet en specifiek zijn en moet de 
speler ontdekken wat de bedoeling is. Ook zullen opdrachten worden gegeven waarin naar 
verwachting het probleem niet in één keer op te lossen is. 

 Vigilance: ook als alles soepel lijkt te verlopen, moet de speler waakzaam blijven en gereed 
om snel te reageren als de situatie ineens verandert. In de game zullen periodes zijn dat 
alleen de primaire taak wordt uitgevoerd, zonder dat er bijzonderheden zijn, waarna de 
situatie verandert. Dat kan een kleine afwijking in de variabelen op het dashboard zijn, 
maar ook een verrassende actie. 

Om de leereffecten te kunnen realiseren is er ook een primaire taakuitvoering: ondanks alles 
wat er rondom de speler gebeurt, moet de primaire taak voortdurend goed uitgevoerd worden. 
In de game is dit het besturen van het ruimteschip om in de juiste baan te blijven en obstakels te 
ontwijken. 

De exacte uitwerking van hoe deze competenties in de game worden aangesproken en getraind 
wordt nog verder uitgewerkt.  

 

TOEPASSINGSGEBIED 

De game zal worden ingezet voor onderzoek naar het trainen van competenties die piloten nodig 
hebben om adequaat om te kunnen gaan met noodsituaties, waarvoor geen bestaande procedure 
voorhanden is. Naar verwachting zal de game gespeeld worden in een informele setting, zonder 
dwingende verplichting. Dus niet gedurende een trainingssessie in een klaslokaal, maar op eigen 
initiatief in de eigen tijd op een willekeurige locatie. 

De uiteindelijke game zal inzetbaar zijn voor piloten, maar ook voor andere doelgroepen van het 
NLR, zoals luchtverkeersleiders, treindienstleiders, en personeel dat betrokken is bij 
crisisbeheersing in het algemeen. Militaire toepassing van de game is niet uitgesloten. 



 

 

CONTEXT/GERELATEERD WERK 

Je zou deze game een ‘first person cockpit game’ kunnen noemen. Daar zijn er meer van natuurlijk. 

 

Deze afbeelding geeft een idee van hoe de 
cockpit eruit kan zien. De buitenwereld in de 
game is echter geen landschap, maar space. 
 
 

http://maxgaming.net/wp-content/uploads/2015/08/afgan1.jpg 

 

Deze afbeelding geeft een indruk van hoe de 
HUD eruit kan zien. In de game zal de HUD 
echter minder elementen bevatten. 
 
 

http://pre04.deviantart.net/27ed/th/pre/f/2010/258/0/b/hud_space_by_chetj5-d2yszby.jpg 

 

Dit is geen FP game, maar het geeft een indruk 
van hoe in de game de buitenwereld eruitziet. 
Met sterren, planeten, asteroïden, andere 
ruimteschepen, ruimtestations etc. 
De buitenwereld moet 3D gemodelleerd 
worden, zodat de speler wel het gevoel heeft 
echt door de ruimte te vliegen. Hier is zeker 
wat eyecandy gewenst om ook de meer 
‘verwende’ gamer te bedienen. 
 

https://lh3.ggpht.com/7bwx8Z75ZxcedDQUhg5UKjWe8iDJ8dcAn9pzsvJO6hE-
dkmkd59cjpcAXzT5BHke1GC7=h900 
 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

Het aantal (commerciële) vliegbewegingen neemt nog altijd toe. Ondertussen worden ook de 
vliegtuigen steeds geavanceerder. Piloten vliegen steeds minder manueel, en kunnen steeds meer 
overlaten aan het flight management systeem. Ook zijn er steeds meer gestandaardiseerde 
procedures beschikbaar voor situaties die zich tijdens de vlucht kunnen voordoen.  



 

 

Wanneer tijdens een vlucht alles volgens plan verloopt, zijn de piloten vooral aan het monitoren en 
bijstellen. Op het moment dat zich een onverwachte situatie voordoet, al dan niet ernstig, moet de 
flight crew direct omschakelen naar een meer actieve staat en de situatie onder controle krijgen. Dit 
vraagt bepaalde competenties in het omgaan met onverwachte situaties en het nemen van de juiste 
beslissingen. Het trainen van deze competenties draagt bij aan het verder vergroten van de 
veiligheid in de luchtvaart.  

De game is een succes als het volgende wordt gerealiseerd: 

 onderzoeksdeelnemers nemen deze game uit eigen beweging ter hand, spelen met plezier 
(en blijven spelen) en vergroten op die manier hun competenties steeds verder. 

 het NLR kan met behulp van de game onderzoek uitvoeren naar de invloed van specifieke 
game-elementen op de ontwikkeling van verschillende competenties.  

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

Deze game stelt hoge eisen aan gameplay in combinatie met sterke leereffecten voor een 
belangrijke doelgroep. Dat is een flinke uitdaging, waarmee een steentje wordt bijgedragen aan de 
veiligheid van de luchtvaart. Het spel kan op termijn hebben bijgedragen aan het voorkomen van 
fatale ongevallen.  

De ontwikkeling van deze game biedt de studenten een kijkje in de wereld van de luchtvaart en het 
NLR. Ze krijgen inzicht in de vaardigheden en competenties die een piloot nodig heeft om zijn taken 
succesvol uit te voeren. De studenten staan voor de uitdaging om – samen met de onderzoekers –
een zinvolle en creatieve vertaling te zoeken van een cockpit naar een game omgeving.  

De game is primair een onderzoekstool. Dit betekent dat het gedrag van de speler (en zijn 
competenties) op de achtergrond worden gemeten en handig worden opgeslagen voor verdere 
analyse of voor het aansturen van de game. Dit vergt specifieke technieken die voor tal van applied 
games van nut kunnen zijn, bijvoorbeeld assessment games.  

DELIVERABLES 

 De game moet worden ontwikkeld in Unity 3D voor de iPad.  
 Het prototype moet goed werken en de data moeten correct worden weggeschreven naar 

een centrale database.  
 De levels moeten een herbruikbaar ontwerp hebben, zodat er later game objecten en scripts 

kunnen worden toegevoegd.  
 Bronbestanden, goed becommentarieerde broncode en duidelijke documentatie moeten 

worden opgeleverd, om het gebruik en verdere ontwikkeling te faciliteren. 

PROJECTDUUR 

Dit project loopt van begin februari tot begin juli 2016. Voor aanvang van het project zal er een 
uitgewerkt gamedesign document liggen waarmee de studenten aan het werk kunnen. Aan het 
einde van het project moet het prototype klaar en getest zijn, zodat in de zomer de 
onderzoeksexperimenten met de game kunnen worden opgezet. 



 

 

ONTWERP GRENZEN 

Het ontwerp van de game wordt gemaakt door NLR-medewerkers Esther Kuindersma, 
promovendus Serious Gaming & Didactiek, en Ghanshaam Sewnath, gamedesigner. Voor aanvang 
van het project zal er een uitgewerkt design document beschikbaar zijn. De medewerkers van het 
NLR zullen nauw betrokken zijn bij het project en staan open voor input van de studenten, ook met 
betrekking tot het ontwerp van de game.  

BEPERKENDE VOORWAARDEN 

 Het gaat om een serious game, bedoeld voor onderzoeksdoeleinden. Hoewel de game ook 
zeker ‘fun’ moet zijn, mogen de ‘fun’ toevoegingen het meten en trainen van de 
competenties niet belemmeren. Een belangrijke taak voor de ontwerpers, maar 
oplettendheid en feedback van de studenten is gewenst. 

 De game moet op de iPad gespeeld kunnen worden. Op een later moment (buiten dit 
project) zal worden bekeken of de game ook voor Android-tablets en pc’s moet worden 
ontwikkeld. 

 De spelers moeten de game tussen de bedrijven door kunnen spelen. Het moet dus mogelijk 
zijn het spel te onderbreken en later voort te zetten. In overleg kan bepaald worden op 
welke punten tijdens het spel dit mogelijk is. 

 Het is de bedoeling dat het spel gedurende een langere periode gespeeld kan worden. De 
game moet dus niet in een enkele spelsessie uit te spelen zijn.  

 Wij gaan er vanuit dat één speler de game op één device speelt. Een lopende game hoeft dus 
niet op een ander apparaat voortgezet te kunnen worden. 

 De levels moeten een herbruikbaar ontwerp hebben, zodat er later game objecten en scripts 
kunnen worden toegevoegd of meer levels aan het spel kunnen worden toegevoegd. 

 De game data moeten naar een centrale opslag worden weggeschreven om beschikbaar te 
zijn voor wetenschappelijke analyse.  

 Omdat we aannemen dat de game op verschillende locaties gespeeld zal worden, kan 
kwaliteit van de internetverbinding variëren. Het wegschrijven van de data moet geen hoge 
eisen aan de verbinding stellen. 

 

SYSTEEM INPUT 

De game wordt individueel gespeeld. De input is afkomstig van één persoon en wordt gedaan via 
het touchscreen.  

De game output moet in een nog te bepalen format  worden opgeslagen in een centrale database in 
verband met de analyses. 

GEWENST GEDRAG 

De game heeft als doel om de hierboven beschreven competenties bij de speler te meten en te 
verbeteren. Deze competenties stellen de speler in staat om beter om te gaan met onverwachte 



 

 

situaties; in eerste instantie in de game, maar hopelijk ook later in de flight simulator en in de 
werkelijke taakuitvoering (transfer). 

We willen zien dat een speler de primaire taak goed uitvoert en tegelijkertijd snel en adequaat 
reageert op wat er verder allemaal gebeurt. Door bijvoorbeeld handelingen direct uit te voeren of 
juist even te laten wachten en eerst dingen te doen die belangrijker zijn, of door aan te geven dat 
een bepaalde taak gedelegeerd moet worden naar iemand anders.  

We hopen/verwachten hierin een verbetering te zien naarmate de game vaker/langer gespeeld 
wordt. De meting van de competenties zal gebeuren op basis van reactiesnelheid, aantal pogingen, 
etc. Dit wordt nog uitgewerkt. 

ONGEWENST GEDRAG 

Het spel moet de aandacht van de speler kunnen vasthouden, zodat de speler de game niet te snel 
weglegt. We willen dat de game over verloop van tijd meerdere keren wordt gespeeld. De speler 
moet dus zowel worden geprikkeld om door te spelen in een sessie, als wel om op een ander 
moment de game verder te spelen. 

De speler moet geen mogelijkheid kunnen vinden om de problemen/verrassingen te ontwijken. Als 
alle opdrachten worden geweigerd of gedelegeerd, moet het spel eindigen.  

GEBRUIK 

Het is de bedoeling een game te ontwikkelen die vrijwillig en met plezier gespeeld wordt. Het 
spelen van de game moet dus een leuke en prettige ervaring zijn. De game moet er daarom ook 
goed uitzien. 

De game wordt individueel gespeeld om zo flexibel mogelijk te zijn in het kiezen van tijd en locatie. 
Er moeten (deel) scores zijn om de prestatie van de speler duidelijk te maken, en het voor de speler 
mogelijk te maken zijn score te verbeteren. 

VISUALISATIE 

De game is een first person cockpit game met een ruimtevaart-thema, die volwassenen en 
professionals moet aanspreken. De gamewereld moet 3D gemodelleerd worden. De cockpit is altijd 
op dezelfde manier in beeld, maar de buitenwereld beweegt.  

ARTWORK 

De game moet visueel prettig zijn. Het artwork moet in een redelijk realistische, beetje SciFi-achtige 
sfeer worden uitgevoerd. Zie de afbeeldingen eerder in dit document. 

De stijl moet relatief eenvoudig reproduceerbaar zijn, zodat latere uitbreidingen naadloos 
geïntegreerd kunnen worden. 



 

 

SPELERS-/GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

Het wordt een first person game. De speler ziet het dashboard van zijn ruimteschip en de voorruit, 
en daarachter de ruimte. 

Zowel piloten als andere mensen worden uitgenodigd de game te spelen als 
onderzoeksdeelnemers. Soms zal dit vanuit hun organisatie (bijv. KLM of de Hogeschool van 
Amsterdam) worden gefaciliteerd. Het is mogelijk dat de piloten de game zullen spelen in hun 
werktijd (niet tijdens het vliegen). 

ACTIES/HANDELINGEN 

Bijsturen van het ruimteschip: De geplande baan van het ruimteschip is zichtbaar als een lijn op 
de HUD, met een parallelle lijnen die acceptabele en kritieke afwijkingen aangeven (eventueel door 
middel van een zogenaamde ‘tunnel in the sky’). Het geplande traject is niet altijd kaarsrecht, maar 
kent ook lichte bochten. De speler bestuurt het ruimteschip (in eerste instantie alleen naar links en 
rechts, in later levels mogelijk ook naar boven en beneden) om te corrigeren naar de juiste baan, 
door middel van een besturingselement op het dashboard. Wanneer er niet wordt bijgestuurd zal 
het ruimteschip altijd gaan afwijken van de baan en daarmee loopt de speler altijd de kans om in 
een kritieke situatie te geraken en zelfs de macht over het ruimteschip te verliezen, waarmee de 
game wordt verloren. 

Numerieke invoer: bij het waarnemen van de betreffende cue (auditief of visueel) moet op het 
dashboard een code worden ingevoerd via een numeriek toetsenbord. 

Instellen van schakelaars/sliders: bij het waarnemen van de betreffende cue moet op het 
dashboard de juiste schakelaar worden omgezet (deze kunnen op verschillende manier worden 
vormgegeven). 

Taken delegeren: bij sommige taken wordt de mogelijkheid geboden de taak niet zelf uit te 
voeren, maar deze te delegeren naar een NPC middels een knop bij de taak. 

Monitoren: de speler houdt steeds op het dashboard verschillende variabelen in de gaten. 
Sommige zijn constant, andere fluctueren steeds een beetje, tot er iets gebeurt. Dan zijn de 
veranderingen geleidelijk of juist plotseling. Er zijn ook enkele hulpmiddelen. Bij bepaalde waarden 
klinkt een audiosignaal, of de HUD geeft een waarschuwing wanneer er een obstakel nadert, totdat 
ze een keer niet werken. Of een speler correct monitort wordt gemeten door vast te leggen of er 
wordt gereageerd op afwijkingen, hoe snel dat gebeurt en of er juist gehandeld wordt. 

Opdrachten: er zullen naast de eenvoudige handelingen ook complexere opdrachten aan de speler 
gegeven worden. Deze taken worden uitgevoerd op een schermpje dat zich op het dashboard 
bevindt of in de HUD. Deze opdrachten moeten nog worden uitgewerkt. 

VEREISTE MATERIALEN 

De game wordt ontwikkeld als native app voor de iPad. 

Unity 3D wordt gebruikt voor het ontwikkelen van de game.  



 

 

TESTOMGEVING 

Tijdens het ontwikkeltraject zal de game getest worden door de NLR-medewerkers. Aan het einde 
van het project kan getest worden met een of enkele piloten en met personen met een algemene 
achtergrond. Deze tests worden uitgevoerd door de onderzoekers op het NLR, waarbij de studenten 
kunnen observeren. Ook enkele online tests zijn wellicht nodig om vast te stellen of het spel zonder 
verdere hulp speelbaar is voor de deelnemers. De NLR-medewerkers zullen zorgen dat er tijdig 
proefpersonen zijn voor de tests. 

CONTACTPERSOON 

Esther Kuindersma 
Promovendus Serious Gaming & Didactiek, NLR 

esther.kuindersma@nlr.nl 

 

Eindverantwoordelijke voor het onderzoek is Dr. Jelke van der Pal, Senior Scientist Training NLR. 
Gamedesigner NLR: Ghanshaam Sewnath. 
 


