
Game ‘Corridor Bijsturing’

Doel game
Spelers laten ervaren welke bijstuuracties bij vertraging mogelijk zijn op 
de A2-corridor en wat het effect daarvan is op de reizigers.
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Techniek
Windows laptop/ tablet, Windows platform, C#, touchscreen.
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Opdracht
Maak een game waarmee vertragingen op de hoogfrequente A2-corridor 
(Amsterdam-Eindhoven) bijgestuurd kunnen worden. 
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Achtergrond
Sinds de dienstregeling van 2018 rijden er over het traject Amsterdam -
Eindhoven 6 intercity’s per uur. In deze hoogfrequente treindienst levert 
een vertraagde trein al snel vertraging op voor andere treinen. 
Hoe  kan een vertraging het best afgehandeld worden?
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Doel en uitdaging van de opdracht
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Doel van ProRail / RailwayLAB
ProRail wil een communicatiegame over 
mogelijkheden en dillema’s in het afhandelen van 
vertragingen op een hoogfrequente corridor
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Uitdaging
 Kan jij een stilistische grafische weergave van de A2-corridor met rijdende treinen ontwerpen?
 Kan jij het rijden van treinen simuleren op de A2-corridor?
 Kan jij de bijstuuracties bij vertraging zo waarheidsgetrouw mogelijk in de game inbouwen?
 Weet jij hoe je een game aantrekkelijk maakt om te spelen?
 Kan jij het technisch aan om het spel ook geschikt te maken voor twee spelers?

en vooral
 Kan jij hier met de opdrachtgever op een open, duidelijke en 

constructieve manier over communiceren? 
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Extra doel
Inzicht opdoen in de gevolgen van verschillende 
verdelingen van de bijstuurverantwoordelijkheid. 
Hoe verloopt de afhandeling op de corridor als het 
gebied over 2 schermen wordt verdeeld? 
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