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INTRODUCTIE 
In de introductie wordt de context geschetst van de opdrachtgever en de werkzaamheden 
van deze opdrachtgever. 
 
De opdrachtgever is promovendus bij het departement Information and Computing Sciences: 
Interaction Technology en seniordocent bij Hogeschool Inholland. Hij werkt 3 dagen per week aan 
onderzoek en 1 dag per week als docent.  
 
Het onderzoek gaat over Gamification/Persuasive games in relatie tot duurzaam energieverbruik 
(Aardgas en Elektriciteit) van huishoudens. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe een 
persuasieve game de attitude en het gedrag ten opzichte van duurzaam energieverbruik thuis op 
langere termijn kan veranderen. De komende 3 jaar worden 5 deelonderzoeken gedaan om dit te 
achterhalen.  
 
Deelonderzoek 1 is een 'Media comparison' onderzoek. Er wordt onderzocht wat voor effect het 
spelen van een game heeft op gedrag en attitude ten aanzien van duurzaam energieverbruik in het 
huishouden. De onafhankelijke variabele is wel of niet gamen. De afhankelijke variabelen zijn het 
elektriciteit en gas verbruik (kWh en m3 aardgas per huishouden) en de attitude ten opzichte van 
duurzaam energieverbruik in het huishouden. Er zijn twee groepen van 15 huishoudens. Een groep 
gaat de game spelen en een groep gebruikt een dashboard (dit als een controle conditie). De game 
wordt in 7,5 weken gespeeld, waarbij de speler twee missies per week uitvoert. 
 
Bij deelonderzoeken 2, 3 en 4 wordt er een 'Added value' studie gedaan waarbij gekeken wordt 
naar de features Feedback, Persoonlijke relevantie en Competitie. Er wordt onderzocht wat voor 
effect een feature heeft op gedrag en attitude ten aanzien van duurzaam energieverbruik in het 
huishouden. Bij elk deelonderzoek zijn er twee groepen van 15 huishoudens. Bij deelonderzoek 2 
‘persoonlijke relevantie’ speelt een groep een game die aangepast wordt aan de persoonlijke 
situatie en een groep speelt een standaard game. Te denken valt aan het formuleren van doelen die 
specifiek zijn per huishouden en het aanbrengen van de gezichten van de spelers op de avatars. Bij 
deelonderzoek 3 ‘feedback’ speelt een groep een game waarbij beperkte feedback wordt gegeven 
en een groep speelt een game waarbij veel feedback wordt gegeven. Te denken valt aan feedback 
over het stroomverbruik in grafische overzichten en respons op quizvragen. Bij deelonderzoek 4 
‘competitie’ speelt een van de 2 groepen in competitie (diverse competities obv diverse variabelen) 
met elkaar.  
 
Het doel van deelonderzoek 5 is om te meten wat het effect is van de meest optimale versie van de 
game, welke is gebaseerd op ervaringen van de eerdere experimenten. Ook deelonderzoek 5 is net 
als deelonderzoek 1 een 'Media comparison' onderzoek. Er wordt onderzocht wat voor effect het 
spelen van een game heeft op gedrag en attitude ten aanzien van duurzaam energieverbruik in het 
huishouden. De onafhankelijke variabele is wel of niet gamen. De afhankelijke variabelen zijn het 
elektriciteit en gas verbruik (kWh en m3 aardgas per huishouden) en de attitude ten opzichte van 
duurzaamheid. Er zijn twee groepen van 15 huishoudens. Een groep gaat de game spelen en een 
groep krijgt een dashboard (dit als een controle conditie).  

DOEL 
Wat moet er gemaakt worden? Deze sectie beschrijft in algemene bewoordingen wat het 
doel van de game of software is. Daarbij worden de globale eisen van wat de game en/of 
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software moet kunnen genoemd. Tevens kan in deze sectie worden beschreven wat de 
doelgroep van het uiteindelijke prototype is. 
 
Doel van de game: 
De game heeft als doel de spelers uit te dagen minder elektriciteit en aardgas in het huishouden te 
verbruiken. De beloningen voor de speler zijn de progressie in de game, een lagere energierekening, 
het leren om energiezuinig te leven, met duurzaamheid bezig te zijn en het plezier van spelen. Voor 
de opdrachtgever is de game een instrument voor wetenschappelijk onderzoek over attitude- en 
gedragsverandering. 
 
Wat moet er gemaakt worden?: 
In een vorig Gamesoftware project hebben studenten een prototype van de game ontwikkeld. Dit 
prototype is helaas niet operationeel en volledig. De naam van de game is 'The Power Saver Game'. 
De duur van het spelen van deze game is 7,5 week waarbij een huishouden twee sessies per week 
speelt. In deze periode worden 50 energiebesparende activiteiten op het gebied van elektriciteit en 
aardgas uitgevoerd. Het effect hiervan wordt uitgelezen door een datalogger (InternetGateway) die 
verbonden is aan de slimme electriciteits/gasmeter en beloond in de game. De energiebesparende 
missies zijn vooral gericht op alle dagelijkse activiteiten waarbij elektriciteit en gas bespaard kan 
worden, zoals wassen van kleding, bereiden van voedsel en het uitzetten van apparaten die in de 
stand-by modus staan.  
 
De groep krijgt de opdracht om de punten die vermeld staan in bijlage 1 te doen. Als eerste is het 
essentieel dat het prototype voor april 2016 operationeel is om deelonderzoek 1 uit te voeren. De 
connectie van het spel met de slimme meter en het maken van een dashboard zijn hierbij het 
belangrijkst. Bij het uitvoeren van het onderzoek (vanaf april 2016) zal de groep waar nodig 
technische ondersteuning geven. Om verder te kunnen werken aan het systeem wanneer 
deelonderzoek 1 start zal er een kopie geplaatst worden in een andere technische omgeving. Hier 
zal de groep bouwen aan de definitieve versie van de game.  
 
Het is essentieel dat de groep succesvol de opdrachten kan uitvoeren omdat na dit gamesoftware 
project geen budget meer is voor ontwikkeling van het systeem. 
 
Na het opleveren van de game worden twee leden van de groep aangenomen als studentassistent 
voor technische ondersteuning bij de vervolgonderzoeken. 
 
Globale eisen aan de game: 

 Het systeem moet voor april 2016 operationeel zijn voor deelonderzoek 1. Belangrijk zijn 
de connectie van het systeem met de slimme meter, het dashboard voor de controle 
conditie en de stabiliteit van het systeem. 

 Het prototype moet verbeterd worden tot een versie waarmee alle experimenten (Media 
Comparison en Added Value incl. Feedback, Competitie en Persoonlijke relevantie) gedaan 
kunnen worden.  

 Belangrijk is dat alle bovenstaande onderdelen en functionaliteiten perfect werken. Het is 
dus essentieel dat het systeem uitgebreid getest wordt en dat er geen bugs zijn.  

 De documentatie moet bij oplevering compleet en kwalitatief in orde zijn. 
 
Eisen met betrekking tot de kenmerken van participanten/spelers: 

 In het huishouden is een slimme elektriciteits/gasmeter aanwezig, of kan geplaatst worden. 
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 In nabijheid van de slimme meter is een stopcontact en een router aanwezig voor de 
InternetGateway.  

 Huishoudens bestaande uit minimaal twee personen waarbij een gezamenlijk tablet wordt 
gebruikt. Het liefst zouden we huishoudens met opgroeiende kinderen als participanten 
voor het onderzoek hebben. 

 Spelers hebben een gemiddelde houding ten opzichte van duurzaamheid. 
 Spelers hebben een gemiddeld elektriciteits- en gasverbruik. 
 Spelers hebben basis computervaardigheden om met een tablet om te gaan. 
 Spelers zijn gemiddelde spelers van games.  

TOEPASSINGSGEBIED 
Wat is het toepassingsgebied voor de applicatie of de game? In welk gebied wil de 
opdrachtgever deze gebruiken? 
 
De game wordt voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt, waarbij de game gespeeld wordt in het 
huishouden van de participanten (de spelers) van het onderzoek. In de game staat het stimuleren 
van zuiniger elektriciteits- en aardgasgebruik in het huishouden centraal. 

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? 
 
Wat maakt dat dit een interessant project is?  
De game wordt gebruikt als instrument voor onderzoek naar attitude- en gedragsverandering op 
langere termijn door gaming. Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen dit onderzoek en de 
game. Om dat te bereiken is er gekozen voor een ontwikkeling van een persuasieve game die een 
zuiniger energiegebruik in de woning stimuleert. Er wordt specifiek gemeten wat het effect is van 
spelen of niet spelen (Media comparison studie) en de onafhankelijke variabelen) (1) persoonlijke 
relevantie, (2) feedback en (3) competitie (Added Value studie). 1. Persoonlijke relevantie is de 
mate waarin de game aangepast kan worden aan het huis(houden) van de speler. 2. Feedback is de 
informatieterugkoppeling in de game. 3. De speler kan in competitie zijn met spelers uit andere 
huishoudens of in groepen. Bij bestaande experimenten is nauwelijks gekeken naar het effect van 
deze variabelen op attitude- en gedragsverandering die langdurig beklijft. Het doel van dit 
onderzoek is om dit juist wel te doen.  
 
Wat heeft het voor impact op de gebruiker? 
Voor de gebruiker heeft de game impact op het dagelijks gebruik van elektriciteit en aardgas thuis. 
Progressie maken binnen de game zal leiden tot kennisontwikkeling, behoefte vervulling om 
duurzaam bezig te zijn, een attitude verandering en natuurlijk het plezier van het spelen.  
 
Wat heeft het voor impact op de maatschappij?  
Een uitdaging waar de mensheid voor staat is antwoord te geven op de vraag hoe de aarde leefbaar 
te houden voor een groeiende bevolking die steeds meer consumeert. Deze informatie is bij vele 
mensen bekend. Gezond verstand zou logischerwijs leiden tot duurzamer gedrag. We zien echter 
toch dat onverschilligheid de overhand heeft. Vanaf de jaren 70 hebben wetenschappers, zoals E.F. 
Schumacher in zijn boek Small is Beautiful (1973), aangegeven dat de aarde in de nabije toekomst 
niet meer in het consumptiepatroon van mensen kan voorzien door de groei van de mensheid als 
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geheel en de groei van het consumeren per individu. Energieverbruik zijn de laatste decennia 
gestegen en er is potentie om de energieconsumptie van huishoudens significant te laten dalen. De 
uitdaging is om mensen te leren efficiënt om te gaan met energie die gebruikt wordt voor dagelijkse 
activiteiten in het huishouden. De overheid heeft diverse stimuleringsmaatregelen genomen 
rondom het thema duurzaamheid. Ook is duurzaamheid geagendeerd binnen de strategische 
agenda’s van diverse instituten en bedrijven. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd met de Power 
Saver Game, ambieert een bijdrage te leveren aan het stimuleren van duurzaam gedrag bij 
individuen door te onderzoeken hoe dit gedrag door speltechnieken op het gebied van ecosystemen 
positief beïnvloed kan worden.  
 
Wat maakt dat deze game of applicatie een succes gaat worden? 
Het succes van de game hangt ten eerste af van het soepel en correct draaien van het systeem. Het 
is belangrijk om tijdens de ontwikkeling van de game veel testen te doen om problemen in een 
vroeg stadium te herkennen en op te lossen. Ten tweede hangt het succes af van de implementatie 
van de features om de deelonderzoeken uit te kunnen voeren. 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 
Waarom is dit een interessant probleem voor studenten? Wat maakt dat studenten dit 
project willen doen? 
 
De ontwikkeling van deze game heeft uitdagingen op technisch - , ontwerp - en algemeen vlak:  
 
De technische uitdagingen zijn: 
 Het maken van de koppeling tussen de slimme meter en het systeem (zie afbeelding hieronder). 

Dit gaat via de InternetGateway (= datalogger) van BeNext. BeNext zal vragen van de studenten 
beantwoorden en ondersteuning geven waar nodig.     

 

 Het creëren van features zoals:  

Smart Electricity Meter Datalogger

Database 
BeNext

Turn of the Light

Wireless Internet RouterServer 
BeNext

TabletInternet Browser

Database 
University

Server 
University
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o Feedbacksystemen: diverse manieren om spelinformatie terug te koppelen en te 
presenteren. 

o Persoonlijke instellingen  
o Competities 

 Het werken met de volgende software:  
o Visual Studio (2015). Beschikbaar gesteld door de universiteit. 
o Game-Engine: Phaser 
o Taal: ASP.NET MVC 5.1 / TypeScript / EntityFramework 6 
o Database (niet actief nodig): MSSQL 

 Omdat de vorige groep van het Gamesoftware project in samenspraak met de 
 opdrachtgever voor deze software heeft gekozen is het niet mogelijk om hiervan af te 
 wijken. 
 
De ontwerp uitdagingen zijn om op basis van onderzoek bij potentiele gebruikers (dat door de 
opdrachtgever wordt gedaan): 
 Het verder ontwikkelen en aanpassen van de game mechanics, dynamics & aesthetics (Schell, J. 

(2008). The Art of Game Design. USA, Elsevier Inc) van het prototype.  
 Waarde creatie door de game voor de spelers.  
 
Algemene punten waarom een student voor dit project kiest zijn: 
 Interesse in het fenomeen gamification, persuasieve technologie toepassingen en het 

beïnvloeden van motivatie, gedrag en houding van spelers. 
 Betrokkenheid bij het thema duurzaamheid. 
 Interesse in smart houses (domotica) en internet of things. 
 Het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. 
 Het intensieve contact met de opdrachtgever (de promovendus) en de ondersteuning van 

(co)promotor. 

DELIVERABLES 
Deze sectie beschrijft wat er dient te worden opgeleverd. Naast de standaardeis 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. 
 
Van de studenten van het game/software project wordt verwacht dat het ontwerpidee en prototype 
van de opdrachtgever gebruikt wordt als basisinput om de game te programmeren tot een 
volwaardige werkende versie.  
 
De volgende onderdelen dienen opgeleverd te worden: 

 Voor april 2016 de eerste versie van de game voor deelonderzoek 1; incl. connectie met de 
slimme meter en dashboard voor de controle conditie. 

 De definitieve versie van de game inclusief het volledig operationeel zijn van features 
competitie, persoonlijke relevantie en feedback. 

 Uitgebreide documentatie voor de beheerder. 
 Het systeem is stabiel en uitvoerig getest. 

PROJECTDUUR 
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Wat is de begin- en einddatum van het project. 
 
De projectduur is het tweede semester (februari tot juli) van studiejaar 2015-2016. Na de 
oplevering van de game zullen twee student(en) uit de projectgroep gevraagd worden om als 
betaalde studentassistent de promovendus technisch te ondersteunen bij het uitvoeren van de 
experimenten in de periode van juli 2016 tot en met januari 2018. 

ONTWERPGRENZEN 
De studenten zijn verantwoordelijk voor het uiteindelijke 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. 
 
De opdrachtgever geeft duidelijk aan wat de kaders en functionaliteiten van het ontwerp zijn. 
Uitgangspunt is het prototype en de opdrachten die in bijlage 1 zijn vermeld. Graag wil de 
opdrachtgever wekelijks mondeling op de hoogte worden gehouden van de vorderingen om 
problemen zo effectief en efficiënt mogelijk op te lossen. Mocht de groep gefundeerde voorstellen 
hebben die toegevoegde waarde hebben maar de gestelde kaders en functionaliteiten overschrijden 
dan dient dit zo snel mogelijk overlegd te worden met de opdrachtgever. Gezien de omvang en 
complexiteit van de opdrachten, tijdsspanne van het project en budgettaire beperkingen van de 
opdrachtgever dient er effectief en efficiënt gewerkt te worden.   

BEPERKENDE VOORWAARDEN 
Wat zijn beperkende voorwaarden? Waar moet zeker rekening mee worden gehouden 
tijdens het maken van de software/game. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een platform 
waarop ontwikkeld moet worden, of de locatie waar men de software gebruikt of de game 
speelt.  
 
De beperkende voorwaarde is dat er niet meer afgeweken kan worden van het technische systeem 
en ontwerp dat nu is opgezet en de samenwerking met BeNext. Vanuit dit prototype moet er verder 
gewerkt worden. Bovendien is de deadline van 1 april 2016 cruciaal. 

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.  
 
De volgende hardware en software onderdelen, welke door de opdrachtgever/UU worden verstrekt 
om de game te bouwen, zijn nodig om de game te spelen: 

 Internetgateway van BeNext 
 Slimme meter 
 WiFi  
 Router en stroompunt in de meterkast 
 Tablet 
 Internet browser 
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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. Het gewenste gedrag zou dan dus zijn om niet meer door rood te 
rijden. Dit hoeft geheel niet terug te komen in het spel, als het maar wel dit gedrag als gevolg 
heeft. 
 
Hieronder een opsomming van gewenst gedrag: 

 Het uitvoeren van de opdrachten uit de game in de tijd die er voor staat.  
 De game (uit)spelen in de daarvoor bepaalde tijd. 
 Het motiveren van andere spelers/bewoners van het huishouden. 

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. 
 
Hieronder een opsomming van ongewenst gedrag en ongewenste gebeurtenissen: 

 Tijdens het spelen energie besparende apparatuur aanschaffen. Het onderzoek is gericht op 
gedragsverandering. 

 Naast de maatregelen uit een opdracht andere energie besparende maatregelen nemen, 
zodat er een hogere score wordt behaald.  

 Opeens een heel groot afwijkend leefpatroon aannemen.  
 Veranderingen in de samenstelling van het huishouden. 
 Het slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdrachten. 
 Onderbreken van de game, bijvoorbeeld door een aantal dagen niet meer te spelen. 
 Het huishouden tijdelijk verlaten, door bijvoorbeeld een vakantie, en het spel laten 

doorgaan. 
 Onverwachte gebeurtenissen in het huishouden die een groot effect hebben op het 

energieverbruik en/of spelen. Bijvoorbeeld ziekte, overlijden en vieringen. 

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? 
 
Op vrijdag 12 januari van 10u tot 15u zal de opdrachtgever samen met een student uit de vorige 
groep het huidige systeem met de groep bespreken. 

VISUALISATIE 
Hoe beleeft de eindgebruiker de uiteindelijke game? Wat ziet hij of zij voor zich? In welke 
stijl wordt dit gepresenteerd? 
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Hierbij een screenshot van de centrale hal, een scene die gaat over het wassen van kleding, het 
menu en de adminpage: 
 

  
Centrale hal 
 

 
Scene wassen van kleding 
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Menu pagina 
 

 
Adminpage 

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 heeft de keuze gemaakt om mee te werken aan een onderzoek dat gaat over het besparen 
van energie door het spelen van een game. Het doel van de speler is om een bepaalde periode  thuis 
op een "leuke" manier zuiniger met energie om te gaan en geld te besparen.  

ACTIES/HANDELINGEN 
Wat zijn de typische acties of handelingen die een gebruiker moet uitvoeren? Denk hierbij 
vooral aan ‘werkwoorden’ om dit te kunnen beschrijven. 
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De speler logt bij de game server in via de internetbrowser op zijn tablet. Handelingen die een 
speler uitvoert zijn opdrachten uit de game die in het huishouden moeten worden uitgevoerd. Er 
zullen twee missies/opdrachten per week uitgevoerd moeten worden. Bij elke missie zal een uitleg 
worden gegeven van wat er gedaan moet worden, hoe dit moet en wat de besparing per jaar is. 
 
Voorbeelden zijn: 

 De waterkoker vullen met precies de hoeveelheid water dat nodig is. 
 Het uitzetten van apparaten die in de stand-by modus staan. 
 Lampen uitzetten in ruimtes waar niemand is. 
 Wassen met een volle trommel en wassen op 30 graden en/of zuiniger wasprogramma. 
 Een avond geen tv kijken of computers gebruiken. 
 De thermostaat uitzetten in kamers waar niemand is. 
 Sluiten van tussendeuren. 
 s ‘Nachts en als er overdag niemand thuis is de thermostaat op 15 graden zetten. 
 Een uur voor het slapen gaan de thermostaat op 15 graden zetten. 
 Overdag de thermostaat  1 graad lager zetten dan s ‘avonds.  
 Et cetera.  

 

 TESTEN 
Er zal door de opdrachtgever enkele InternetGateways geplaatst worden in huishoudens. De 
opdrachtgever zal tevens voor aanvang van het project onderzoek doen bij potentiele gebruikers 
naar o.a. de look & feel van het prototype.  

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 op een mobiele telefoon 
vereist bijvoorbeeld dat er telefoons zijn waarop deze kan worden ontwikkeld. Misschien is 
het hierbij ook een vereiste dat deze cross-platform wordt ontwikkeld (zowel op iOS als op 
Android en Windows Phone). 
 
De opdrachtgever/UU voorziet de studentengroep van de benodigde hardware en software. 
Het materiaal dat nodig is bij het maken van de game zijn: 

 Zo nodig (omdat studenten deze zelf al vaak hebben) Tablet’s met de volgende internet 
browsers; Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari en Google Chrome. 

 InternetGateways  
 Game server 
 Database 
 projectruimte met Pc’s 
 Software om een online game te kunnen ontwikkelen.  

o Visual Studio (2015). Beschikbaar gesteld door de universiteit. 
o Game-Engine: Phaser 
o Taal: ASP.NET MVC 5.1 / TypeScript / EntityFramework 6 
o Database (niet actief nodig): MSSQL 
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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. 
 
De game wordt bij het promotieonderzoek van Jan Dirk Fijnheer gebruikt. Hij is promovendus bij 
het departement  Information and Computing Sciences: Interaction Technology en als senior docent 
in dienst bij Hogeschool Inholland. Het heeft de voorkeur om in de drie dagen per week dat hij 
aanwezig is (maandag, dinsdag en vrijdag) eenmaal overleg te hebben met de contactpersoon van 
de groep. In dit overleg staat de activiteitenplanning centraal. Daarnaast is er ondersteuning van de 
promotor en copromotor (prof.dr. R.C. Veltkamp en dr. H. van Oostendorp) als ook voor consultatie 
door de studentgroep.   
 
Opdrachtgever en begeleider:   
 MSc. Jan Dirk Fijnheer 

Tel.: 0611449759 
E-mail: J.D.L.Fijnheer@uu.nl   

 
Ondersteuning en consultatie: 
 Dr. H. van Oostendorp 

E-mail: H.vanoostendorp@uu.nl 
 
 Prof.Dr. R.C. Veltkamp 

E-mail: R.C.Veltkamp@uu.nl 
 

BIJLAGE 1: OPDRACHTENLIJST  

OPERATIONEEL MAKEN VAN DE PROTOTYPE POWERSAVER GAME VOOR APRIL 
2016: 

 Door de Arduino's uit het systeem te halen en het BeNext systeem operationeel maken voor 
stroomverbruik. Hiervoor wordt (voornamelijk via de mail en telefoon) ondersteuning 
gegeven door medewerkers van Benext. 

 Het maken van een Dashboard voor de controleconditie. Het dashboard geeft dezelfde 
informatie over het energieverbruik als in de game. Men krijgt op twee momenten in de 
week bespaartips. Deze tips bevatten dezelfde informatie als de spelers krijgen via missies 
in het spel. 

 De keuze om individueel te spelen vervalt. 
Wanneer het systeem operationeel is zullen we hiermee het eerste deelonderzoek starten. Om de 
definitieve versie van de game te ontwikkelen dient het hele systeem gekopieerd te worden en in 
een nieuwe omgeving geplaatst te worden. Met dit duplicaat wordt de definitieve versie van de 
Game ontwikkeld. 

DEFINITIEVE VERSIE POWERSAVER GAME JUNI 2016 

 BeNext systeem operationeel maken voor gasverbruik naast stroomverbruik. 
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 Een dashboard ontwerpen voor de controle conditie waarbij naast het stroomverbruik ook 
het gasverbruik getoond wordt.  

 Speluitleg; een eenvoudige, duidelijke, begrijpelijke en niet te lange spel uitleg via een tab in 
het hoofdmenu.  

 In de meeste kamers zijn twee missiesessies. Na de eerste missie verandert de situatie in de 
kamer niet. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er wel een verandering van de situatie 
zou zijn. Nu moet expliciet in de tekst vermeld worden dat er meer gedaan moet worden 
(nog een missie) om de situatie in een normale staat te krijgen. 

 De gezichten van de spelers (foto van de gezinslenden) worden op de avatar geplaatst. Waar 
mogelijk in drie emoties die per scene kunnen veranderen: Neutraal, Blij en Angst.   

 Per gezin moet de tekst van de missies in het spel aangepast kunnen worden. De doelen 
worden gebaseerd op het werkelijke vermogen van apparaten in het  huishouden van de 
spelers. Dit is in plaats van het gemiddelde gebruik van apparaten met een gemiddeld 
vermogen.  

 De naam waarmee men wil spelen moet door de admin ingevuld kunnen worden. Deze 
naam kan afwijken van de naam van het account. Deze naam zal in de game gebruikt 
worden. Bijvoorbeeld bij het geven van feedback. 

 De admin moet de teams kunnen samenstellen die tegen elkaar in competitie gaan. 
Accounts moeten gekoppeld kunnen worden zodat teams tegen elkaar kunnen spelen. Een 
andere optie is om competitie te simuleren. Bij de aanvang van het project is hier door de 
onderzoeker een beslissing over genomen. 

 De admin moet een account kunnen laten meespelen in een competitie of niet. 
 Een apart tabblad Klassement met een ranking over:  

o % besparing kWh en % besparing Gas per gezin of team (hoe groter hoe beter). 
o Totaal stroomverbruik en totaal gas verbruik per gezin of team (hoe kleiner hoe 

beter). 
o Beste speler welke gebaseerd is op een calculatie die de admin kan bepalen. 

 Om het verhaal beter tot uiting te laten komen moet er een reactie van de professor (door 
bijvoorbeeld een gezichtscartoon van de professor met een steeds vrolijker gezicht o.i.d.) 
zijn als een kamer wordt vrijgespeeld. Dit zou in de centrale hal bij de kamerdeur van de 
professor kunnen zijn na een missie.  

 Wanneer tekstvlakken voor de eerste keer worden getoond (niet bij de quiz) moet een 
voice-over de tekst vertellen. Deze voice-overs moeten geplaatst kunnen worden via de 
admin pagina. De opdrachtgever levert de voice-overs aan.  

 De computer (week 2 studeerkamer) opnieuw ontwerpen. Deze ziet er nu niet goed uit. 
 Verbeteren van de dorre plant in week vier. De plant is niet goed zichtbaar in de ruimte. 
 De vaatwasser, afzuigkap en oven in de keuken mogen wat explicieter worden gemaakt. 
 Twee soorten muziek per missie. Bij de aanvang van de missie, waarbij het apparaat in de 

abnormale toestand verkeert, muziek met een spannende sfeer. Na het uitvoeren van de 
missie passende muziek, zoals bijvoorbeeld "Trafassie - Kleine wasjes grote wasjes" in het 
washok. Deze muziek moet via de admin pagina geplaatst kunnen worden. De muziek speelt 
af in een "loop" herhaling. 

 Bij de quizzen moet muziek spelen in een "loop" herhaling. 
 Tekstvlakken zijn op dit moment niet mooi qua design en zijn dus voor verbetering vatbaar.  
 Afronden van de missie is nu via een druk/click op een knop(blok-vlak). Er moet een timer 

gaan lopen als de missie is gegeven. Wanneer de timer is afgelopen wordt er om een 
bevestiging gevraagd via een click op een blok-vlak. 

 Er zijn drie antwoord mogelijkheden bij een quizvraag. Dit moeten er twee worden. 
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 Het design van de quizvragen is niet consistent met de rest van het spel. Dit dient aangepast 
te worden. 

 Kyoto's afbeelding tijdens missie 1 klopt niet, hij is weg bij de draden terwijl de missie nog 
bezig is. Dit moet eruit. Tevens moet er goed getest worden of er niet meer van dit soort 
fouten zijn. 

 In de admin pagina kunnen scenes gewisseld worden. Toen de admin dit een keer deed liep 
het spel volledig vast. Graag heel goed testen en waar nodig herstellen. 

 Het maken van een document met daarin: 
o Een handleiding van het spel inclusief een beschrijving/stappenoverzicht van het 

spel van begin tot einde. 
o Handleiding voor de admin pagina. 
o Uitgebreide handleiding voor de systeembeheerder(s). 

 De gasmeter wordt toegevoegd in het prestatiescherm en besparingsscherm. 
 Tabblad Stroombesparing maken met besparingsgrafiek (besparing per dag tov het 

gemiddelde per dag) en  percentuele besparing tot dat moment in tijd.  
 Kleuren kleding kinderen; bij twee van hetzelfde geslacht is er nu sprake van een tweeling. 
 Credits pagina vertoning na de laatste scene.  
 Admin moet credits kunnen toevoegen of weghalen. 
 Het ontwerpen van een startpagina (cover met startknop). 
 Ivm met de kookmissie moeten er in de keuken pannen gemaakt worden. 
 In de keuken moet een theepot en waterkoker komen ivm de missie 'theedrinken met het 

gezin'. 
 In de eerste missie moeten opladers naast de bestaande lampen een rol hebben. 
 In de kamer van de dorre plant (missie 4) moet in de afbeelding de lucht/atmosfeer "muf" 

zijn en het in de kamer donker zijn vanwege gesloten gordijnen.    
 De indeling, en daarmee ook in zekere mate het ontwerp, van de menu pagina moet 

veranderd worden.  
 Een nieuwe minigame voor het eindspel maken: In beeld staat de professor in zijn slechte 

staat. Hij heeft een batterij op zijn rug waaruit meerdere elektriciteitskabels uitkomen. De 
quizvragen uit het spel worden herhaald. Bij een juiste beantwoording zal het apparaat 
waar de vraag over gaat, bijvoorbeeld de wasmachine, gekoppeld worden aan een kabel. 
Wanneer alle vragen over apparaten juist zijn beantwoord zullen alle kabels verbonden zijn 
met deze apparaten. De kamerplant zal vervolgens de batterij loskoppelen van de rug van 
de professor. Hij zal nu weer in normale staat verkeren.  

 Bovenin het spelscherm moet de verwijzing naar het menu pagina duidelijker worden en 
moet duidelijk vermeld worden wat de prestatie ten opzichte van het doel is. Hiervoor moet 
binnen het menu een dashboard meter zijn die aangeeft tot hoever het doel is bereikt. Dit 
doel moet door de admin ingesteld kunnen worden. Het doel is gebaseerd op een calculatie 
met daarin de % besparing tot dat moment (dag) van stroom en gas.   

 De inhoud in de tabbladen van besparing en stroomverbruik dienen aangepast te worden 
op de volgende punten: 

o Stroomverbruik wordt verbruik; hier moeten twee grafieken komen over het 
verbruik van gas en stroom. De functionaliteiten blijven hetzelfde als de grafiek die 
er reeds over stroomverbruik is, maar qua vormgeving moet deze verbeterd 
worden.  

o Binnen het tabblad besparing; er moeten twee grafieken, voor stroom en gas, 
gemaakt worden die de besparing per dag t.o.v. het gemiddelde per dag aangeeft. 
Daarnaast moet er gecommuniceerd worden wat het % besparing van stroom en 
gas tot dat moment is, hoeveel de absolute besparing tot dan toe is en de monetaire 
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waarde hiervan. De absolute besparing en monetaire waarde dienen ook voor een 
jaar gecalculeerd en gegeven te worden. Hiervoor moet de admin de kosten per m3 
gas en kwh per gezin kunnen invoeren. 

 Spelers krijgen de volgende informatie (welke gemaakt moeten worden) over verbruik en 
besparing. Elk onderdeel moet per gezin door de admin aangezet en uitgezet kunnen 
worden: 

o Grafiek van kWh verbruik per zelf instelbare tijdsspanne. 
o Grafiek van m3 Gas verbruik per zelf instelbare tijdsspanne. 
o Grafiek van kWh besparing tot dan toe per dag weergegeven. 
o Grafiek van m3 Gas besparing tot dan toe per dag weergegeven. 
o Een getal van de percentuele besparing tot dan toe in kWh en m3 Gas. 
o Een getal van de absolute besparing tot dan toe in kWh en m3 Gas. 
o De besparing in geld voor stroom, gas en totaal. (Het bedrag per kWh en m3 Gas 

moet door Admin per gezin kunnen worden ingesteld) 
o De geschatte besparing en geld voor stroom, gas en totaal per jaar. (Het bedrag per 

kWh en m3 Gas moet door Admin per gezin kunnen worden ingesteld) 
 

Door voortschrijdend inzicht, door bijvoorbeeld onderzoek bij potentiele gebruikers en (nieuwe) 
literatuur, is het mogelijk dat er relatief kleine wijzigingen/opdrachten kunnen worden toegevoegd 
of kunnen worden verwijderd.  

 

 
 
 


