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Themadag: Game Design Lab 
 
Bekijk eerst de video om een goede indruk te krijgen van de inhoud van deze themadag. Klik 
hier om deze video te bekijken. 
 

Doelgroep 
Groep 7 t/m 8 
 

Maximumaantal deelnemers 
25

Leerdoelen 
o De leerlingen creëren een virtuele wereld met 

eigen spelregels en animaties. 
o De leerlingen ontwerpen een verhaal, 

karakters en mogelijke besturing. 
o De leerlingen wekken met laagdrempelige 

programmeertaal hun verhaal en karakters tot 
leven. 

o De leerlingen testen hun eigen game. De 
leerlingen leren hierbij relaties te leggen 
tussen de werking, de vorm en het 
materiaalgebruik. 

o De leerlingen bouwen hun eigen 
gamecontrollers. De leerlingen leren hierbij 
oplossingen voor de technische problemen te 
ontwerpen, deze uit te voeren en te 
evalueren. 

o De leerlingen leren op eigen werk en dat van 
anderen te reflecteren. 

 

Programma 
08:30u – 08:50u: Voorstelronde en uitleg van de dag 
08:50u – 09:00u: De klas wordt verdeeld in groepjes van 3 of 4. 
09:00u – 10:00u:  De groepjes werken aan een ontwerpdocument met daarin 

inspiratiebronnen, verhaal, karakters en mogelijke besturing. 
10:00u – 10:30u: Pauze 
10:30u – 11:30u: De groepjes gaan aan de slag met het maken van assets. De karakters 

en achtergronden worden getekend, geknutseld, gekleid en vervolgens 
gedigitaliseerd. 

11:30u – 12:00u: Start met de laagdrempelige programmeertaal. 
12:00u – 13:00u: Pauze 
13:00u – 13:30u: De groepjes creëren de laagdrempelige programmeertaal voor hun 

verhaal en karakters.  
13:30u – 14:15u: De groepjes testen hun game uitgebreid en spelen ermee. 
14:15u – 14:30u: De leerlingen presenteren hun spellen aan elkaar. 
14:30u – 15:00u: De groepjes bouwen met Makey Makey’s game controllers waarmee 

ze hun eigen games echt kunnen besturen. 
 

Benodigdheden vanuit de school 
De school verzorgt een lokaal met een beamer of digibord, 1 computer per 3/4 leerlingen 
(liefst laptops met speakers, microfoon en camera) met up-to-dat versie van flash 
software en internet wifi. De workshopleider neemt verdere benodigdheden mee, waaronder 
enkele extra laptops, camera's, diverse accessoires en zo nodig Makey Makey's. 
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